
Tegnap nyílt meg Marosvásárhelyen a
GastroPan nemzetközi kiállítás, Közép-
és Délkelet-Európa legjelentősebb sütő-
ipari, cukrászati és vendéglátóipari
technológiákat és megoldásokat bemu-
tató szakmai eseménye. A kiállítás va-
sárnapig várja látogatóit az Imperial
Inn szálloda kiállítótermeiben. 

Miután tavaly Szebenben találkoztak a
szakma legjobbjai, idén „visszaköltözött” Ma-
rosvásárhelyre a rangos rendezvény, amelyet a
székelyudvarhelyi Boro-Info, a Brutarul-Cofe-
tarul és a Gastromedia országos piacvezető
szakmai magazinjainak szerkesztője szervez a
szakmai szervezetek támogatásával. Az ese-
mény a több mint 150 kiállítónak, az ipar be-
szállítóinak és a több ezer látogatónak,
pékségek, cukrászdák, éttermek, kávézók és

más vendéglátóipari egységek üzemeltetőinek
a találkozóhelye. 

A GastroPan idén ünnepli 10. évfordulóját.
Az elmúlt évtized alatt a kiállítás folyamatosan
fejlődött a szakmával együtt, idén a részt vevő
beszállító cégek száma meghaladja a 150-et, így
a kiállított termékek, technológiák és megoldá-
sok sokszínűsége szempontjából az idei rendez-
vény lesz az eddigi legnagyobb.

Veletek vagyunk,
MOGYE 
magyar tagozata!
A diákszervezetek közös álláspontja,
hogy az egyesülés veszélybe sodorja
az anyanyelven való oktatást,  a ma-
gyar tagozat döntőképességét, illetve
az egyetlen magyar nyelvű orvoskép-
zést az országban. 
____________3.
Műemléki világnap
Marosvásárhelyen
Szerdán és csütörtökön, április 18–19-
én a műemléki világnap alkalmából
Marosvásárhelyen is rendezvénysoro-
zatot szerveztek, melynek során az
épített örökség és utcarészletek is-
mertetésére, épületlátogatásokra, elő-
adásokra került sor. 
____________4.
A dél-erdélyi 
magyarság 
(1940–1944)
Az 1940. augusztus 30-án kihirdetett
második bécsi döntés értelmében Ma-
gyarországhoz visszakerült a trianoni
békeszerződés által 1920-ban Romá-
niának ítélt terület mintegy 2/5-e, az
ún. Észak-Erdély, míg Dél-Erdély to-
vábbra is román fennhatóság alatt ma-
radt. Észak-Erdélyben jelentős számú,
több mint egymillió román anyanyelvű
lakos került magyar uralom alá, míg
Dél-Erdélyben közel félmillió magyar
volt kénytelen vállalni – Trianon után
másodszor – a kisebbségi sorsot. 
____________5.
Cambridge 
Analytica
A Facebook-ügy révén hangsúlyosab-
bak lettek az arra vonatkozó kérdések,
hogyan használják fel a felhasználók
adatait a közösségi portálok és kere-
sőprogramok. Az AFP francia hír-
ügynökség ezekről készített
összeállítást.
____________15.

Üres kardcsörtetés
Még több amerikai katonát szeretne az országban látni a rendszer-

váltás óta legszürkébb elnökünk. Meg fegyvert és hadgyakorlatot is
persze, mert valahányszor valami harciaskodás történik, bekerül ő is
a tévébe, amolyan harcteret sose látott papírhuszárként.

Most éppen egy regionális biztonsági kérdéseket tárgyaló bukaresti
szemináriumon mondta meg az okosat az egykori szebeni polgármes-
ter, ahol sokcsillagos, vasalt egyenruhás generálisok és egyéb okosok
szakértették meg, hogy bizony rettegni és fegyverkezni kell, mert az
úgy jó a biztonságunknak. És még jobb a széllelbélelt politikusok meg
az őket bársonyszékbe ültető és ott tartó hadiipar zsebének – ezt nem
mondták, de attól még értjük. Mert az már a rómaiak óta ismert, hogy
aki békét akar, annak a háborúra kell készülődnie. Az ezt leszögező
mondás gazdája az ókor egyik legnevesebb katonai szakértője és írója
volt, akinek a munkáit császárok forgatták, és egész a középkorig ko-
moly hadászati szakértőnek számított.

Csakhogy azóta eléggé átalakult a világ, és ami akkor igaz volt, ma
már nem egészen az. Csak egy példával élve, nálunk mostanában az
orosz mackótól illik rettegni, csupán azt nem szokták soha bővebben
kifejteni, hogy mégis miért lenne ez a nagyhatalom annyira bolond,
hogy lerohanja az állami bevételei céljából létfontosságú nyugati gáz-
és olajfogyasztó országokat? Szóval mackóból a kárpáti barna az iga-
zán veszélyes, ha rossz helyen és időben találkozunk vele a természet-
ben. Az okosabb politikusok két világégés és az atomfegyverek

(Folytatás a 3. oldalon)

(Folytatás a 4. oldalon)

2018. április 20., péntek 
LXX. évfolyam 
88. (19873.) sz. 
Ára: 2 lej 
(előfizetőknek 1,13 lej) 

Benedek István

Menyhárt Borbála

Fotó: Nagy Tibor 

Vasárnapig várja látogatóit a nemzetközi kiállítás

Megnyílt a GastroPan



Takarítsuk ki együtt 
a Maros-partot!
Április 22-én, vasárnap, a Föld napján 11 órától a komp
előtt várják a szervezők a Maros-part-takarításba bekap-
csolódni akarókat. Tavaly a Marosvásárhelyi Rádió kezde-
ményezésére nagyszabású takarítási akcióra került sor
Marosvásárhelyen és Marosszentgyörgyön a Maros komp
és a volt hétfák közötti szakaszán. A partról néhány óra
alatt több tíz tonna szemét gyűlt össze. A figyelemfelkeltő
akciót az idén megismétlik. A szervezők biztosítják a mun-
kavédelmi kesztyűket és a szemeteszsákokat, valamint az
összegyűjtött hulladék elszállítását. A rendezvényt több
médiaszolgáltató, magáncég, civil szervezet és közhivatal
is támogatja, köztük a Népújság.

A Föld nyomozója 
az állatkertben
Április 22-én, vasárnap 13 órakor izgalmas programra vár-
ják a gyermekeket a marosvásárhelyi állatkertbe. A részt-
vevők magánnyomozókká válhatnak, és megfigyelő-
képességükre hagyatkozva, a megszerzett információkat
elemezve rejtvényeket fejthetnek meg. A Föld nyomozója
című program 15 óráig tart.

Só útja évadnyitó program
Idén április 21-én szervezi meg a Fókusz Öko Központ a
Só útja évadnyitó programot. A hagyományos túra ezúttal
is a Székelybő – Jobbágyfalva útvonalon halad végig, a
végállomás pedig a Tündér Ilona vendégház lesz, ahol

gulyás, sport- és környezetvédelmi játékok várják a fiata-
lokat. 16.30-tól szakmai fórumot tartanak Fenntartható táj-
gazdálkodás és turizmus címmel, amelynek keretében
bemutatják A víz titkai című dokumentumfilmet. Az ese-
ményre diákokat, csoportokat, túrázni és kikapcsolódni vá-
gyókat várnak. Jelentkezni a focusecocenter@gmail.com
e-mail-címen vagy a 0748-472-200 és 0744-774-897-es
telefonszámokon lehet.

Életmentő gyakorlatok 
Április 21-én 11 órától negyedik alkalommal tartják meg
Marosvásárhelyen az elsősegélynyújtó képzést a Nicolae
Grigorescu utca 19. szám alatti diákházban, amit a
SMURD rohammentő szolgálat önkénteseivel és az orvosi
egyetem diákönkormányzatával közösen szerveznek.
Részvételi díj nincs, az életmentést ingyen elsajátíthatják
az érdekeltek. Bővebb felvilágosítás a 0265/216-066-os
vagy a 0766-464-022-es telefonszámon kapható, illetve a
www.ccsmures.ro honlapon is lehet tájékozódni az ese-
ményről.

Talentum Művészklub – szabad 
alkotóműhely 13 éves kortól
Képzőművészeti foglalkozásokat szervez a Talentum Ala-
pítvány olyan felnőtteknek, akik kötetlenül, saját örömükre
szeretnének ismerkedni a rajzolással és festéssel, és ez-
által kikapcsolódni. A résztvevők szakmai irányítás mellett
készítik el alkotásaikat, saját fantáziájukra támaszkodva. A
foglalkozás kedden 17.30-19 óra között lesz a Talentum
Alapítvány Marosvásárhely, Vihar (Furtunei) u. 13. szám
alatti székházában. Érdeklődni a következő telefonszá-
mon lehet: 0723-037-922.

Április 20., péntek:
* 19.00 óra, M4 Sport: Rába ETO Győr – Sporting CP

Lisszabon (futsal, UEFA Futsal Cup négyes döntő)
* 20.45 óra, DigiSport 4: Fenerbahce – Baskonia (férfi-

kosárlabda-Euroliga)
* 21.00 óra, M4 Sport: Sopron Basket – Yakin Dogu (női

kosárlabda, Euroliga négyes döntő)
Április 21., szombat:

* 12.45 óra, DigiSport 1, Telekom Sport 2: Románia –
Svájc (női tenisz Fed-kupa – 1. nap)

* 13.00 óra, Telekom Sport 4: Németország – Csehor-
szág (női tenisz Fed-kupa – 1. nap)

* 15.00 óra, DigiSport 1, Telekom Sport 2: Románia –
Svájc (női tenisz Fed-kupa – 1. nap)

* 17.45 óra, DigiSport 4: Nagyszeben – Nagyvárad (fér-
fikosárlabda Nemzeti Liga)

* 18.00 óra, M4 Sport: Budapest Honvéd – Újpest FC
(labdarúgás, OTP Bank Liga)

* 19.15 óra, DigiSport 2, Telekom Sport 2: Manchester
United – Tottenham (labdarúgás, Angol Kupa)

* 19.30 óra, DigiSport 4: Kielce – PSG (férfikézilabda
Bajnokok Ligája)

* 20.30 óra, M4 Sport: Videoton – DVSC (labdarúgás,
OTP Bank Liga)

* 22.30 óra, DigiSport 2: Barcelona – Sevilla (labdarú-
gás, Spanyol Kupa)

Április 22., vasárnap:
* 12.00 óra, DigiSport 1, Telekom Sport 2: Románia –

Svájc (női tenisz Fed-kupa – 2. nap)
* 12.00 óra, Telekom Sport 4: Németország – Csehor-

szág (női tenisz Fed-kupa – 2. nap)
* 14.00 óra, DigiSport 1, Telekom Sport 2: Románia –

Svájc (női tenisz Fed-kupa – 2. nap)
* 16.00 óra, DigiSport 1, Telekom Sport 2: Románia –

Svájc (női tenisz Fed-kupa – 2. nap)
* 16.00 óra, DigiSport 4: Lazio – Sampdoria (olasz lab-

darúgó Serie A)
* 17.15 óra, DigiSport 3: Racing 92 – Munster (rögbi

Bajnokok Kupája)
* 18.00 óra, M4 Sport: Női kosárlabda Euroliga négyes

döntő
* 18.00 óra, DigiSport 4: Kiel – Vardar Szkopje (férfi-

kézilabda Bajnokok Ligája)
* 20.00 óra, M4 Sport: UEFA Futsal Cup
* 20.00 óra, DigiSport 4: Nantes – Skjern (férfikézilabda

Bajnokok Ligája)
* 21.00 óra, M4 Sport: Női kosárlabda Euroliga négyes

döntő
* 22.00 óra, DigiSport 4: Bordeaux – PSG (francia lab-

darúgó Ligue 1)

Nem kelt el az összes gyógykezelési jegy 
Április 21-23. között közel hatvan nyugdíjas utazik el
gyógykezelésre, akiket az ötödik szériába soroltak be.
Május 1-re, Olăneşti-re, Kovásznára, Algyógyra vagy Bu-
ziásra kaptak kezelési jegyet. A megyei nyugdíjpénztár
közlése szerint az ötödik szériára szánt jegyek nem keltek
el mind, két hely maradt Amarára és egy Buziásra. 

Ingyenes felkészítők 
Novák Csaba Zoltán szenátori irodája és az RMDSZ
Maros megyei szervezete ingyenes felkészítőt szervez a
nyolcadikos képességvizsgára román és magyar nyelvből,
valamint matematikából. Jelentkezni lehet a 0760-357-470-
es telefonszámon vagy a következő e-mail-címen: 
novakzoltan.iroda@gmail.com. A felkészítőkre április 20-ától
a tanév végéig hétvégeken péntek délután vagy szombaton
kerül sor az RMDSZ Maros megyei szervezetének székhá-
zában (Marosvásárhely, Dózsa György utca 9. szám, I.
emelet), a jelentkezéseket követő egyeztetések alapján.

Helyi termékek vására Petrynél
A Magyar Termék nagydíjas Petry Látványműhely és Mú-
zeum udvarán április 20-án, ma 8–19 óra között ismét vá-
sárt tartanak. Bő felhozatal lesz különböző hagyományos
és helyi termékekből, úgymint: idényzöldségek, hús- és tej-
termékek, sajtok, méz, lekvárok, szörpök, gyümölcslevek,
bor, pálinka, zöldség, gyümölcs, tea, fűszerpaprika, olajok,
valamint kézművestermékek.

… és az RMGE-nél
Április 23-25. között 10-től 14 óráig az RMGE Maros ötödik
alkalommal szervezi meg a helyi  termékek vásárát az egye-
sület Marosvásárhely, Laposnya utca 23. szám alatti szék-
házában. Az első nap tejtermékek, a második nap friss
zöldség és savanyúság, harmadik nap méz, kenyér és
péksütemények várják az érdeklődőket. 

Munkavédelmi vizsgálat
A Maros Megyei Munkafelügyelőség felügyelői március fo-
lyamán 49 munkavédelmi ellenőrzésen vettek részt. Az el-
lenőrzéseket követően 19 munkaadót részesítettek
megrovásban munkabiztonsági mulasztás miatt, egy eset-
ben – egy építkezési faelemeket gyártó egységre – 7000
lejes bírságot róttak ki. Az ellenőrök legtöbb esetben a mun-
kabalesetek közlésének és kivizsgálásának, a dolgozók
munkabiztonsági képzésének elmulasztását és a munkavé-
delmi ruházat hiányát tapasztalták. Szomorú hír, hogy már-
cius folyamán húsz munkabalesetet jegyeztek.

Biztonsági rendszereket ellenőriztek 
Április 4-15. között a közbiztonságért felelő Maros megyei
rendőrök biztonsági rendszerrel ellátott objektumokat el-
lenőriztek. Összesen 133 objektumot, közintézményt, ban-
kot, hitelintézményt, valutaváltót, zálogházat, ékszerüzletet,
postahivatalt, üzemanyagtöltő állomást, kereskedelmi egy-
séget, szerencsejáték-termet, őrző-védő szolgálati egységet
vizsgáltak át. Az ellenőrzések során tapasztalt rendellenes-
ségek miatt a rendőrök összesen 9600 lejes bírságot róttak ki.
A rendőrök folytatják az akciót a gazdasági egységek értéke-
inek biztonsága, továbbá a biztonsági védelmet biztosító szol-
gáltatók törvényes működése érdekében. 

Hírszerkesztő: Mezey Sarolta

Ma TIVADAR, 
holnap KONRÁD napja.
KONRÁD: a német Kuonrat
névből származik. Elemeinek
jelentése: merész és tanács.

20., péntek
A Nap kel 

6 óra 27 perckor, 
lenyugszik 

20 óra 16 perckor. 
Az év 110. napja, 

hátravan 255 nap.
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VALUTAÁRFOLYAM
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1 EUR 4,6579

1 USD 3,7656

100 HUF 1,5007

1 g ARANY 163,2651

IDŐJÁRÁS
Napos, meleg idő

Hőmérséklet:
max. 190C
min. 40C

Megyei hírek

A csütörtöki lottóhúzás nyerőszámai

27  10  19  14  32  + 2 NOROC PLUS: 3  2  5  8  4  5

22,  31,  8,  29,  28,  14 SUPER NOROC: 4  5  6  5  0  0

4,  21,  22,  27,  24,  37 NOROC: 0  6  2  2  2  7  8

TV-sportközvetítési ajánló a hétvégére

A labdarúgó 1. ligás rájátszás
6. fordulójának televíziós

közvetítési rendje
Április 20., péntek:
* 20.45 óra: Bukaresti Dinamo – Temesvári Poli ACS (alsóház)
Április 21., szombat:
* 18.00 óra: Concordia Chiajna – Voluntari FC (alsóház)
* 20.45 óra: Konstancai Viitorul – Bukaresti FCSB (felsőház)
Április 22., vasárnap:
* 18.00 óra: Bukaresti Juventus – Medgyesi Gaz Metan (alsóház)
* 20.45 óra: Jászvásári Politehnica CSM – Kolozsvári CFR (felső-

ház)
Április 23., hétfő:
* 18.00 óra: Botoşani FC – Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK (alsóház)
* 20.45 óra: Gyurgyevói Astra – USK Craiova (felsőház)
Valamennyi mérkőzést élőben közvetíti a DigiSport, a Telekom

Sport és a Look TV/Plus.

Hétvégi
sportműsor

LABDARÚGÁS. A 3. liga V. csoportjának
23. fordulójában, szombaton 17 órától: Szász-
régeni Avântul – Magyarigeni Performanţa,
Radnót SK – Tasnádi Unirea.

A Maros megyei 4. ligás bajnokság 21. for-
dulójában, szombaton 11 órai kezdettel: Ma-
rosludas – Dános, Nagysármás –
Marosvásárhelyi MSE, Marosvásárhelyi Gaz
Metan – Náznánfalva (meggyesfalvi pálya),
Nyárádszereda – Kutyfalva, Marosoroszfalu –
Szováta, Nyárádtő – Marosvásárhelyi Atletic.
Dicsőszentmárton és Ákosfalva szabadnapos.

KÉZILABDA. A férfi A osztályos bajnok-
ság B csoportjának 18. fordulójában, vasárnap:
Segesvári Kiválósági Központ – Resicabányai
CSM Şcolar (Radu Voina csarnok), Szatmár-
németi ADEP – Segesvári HCM.

RENDEZVÉNYEK



Az Országos Magyar Diákszövetség (OMDSZ) a Maros-
vásárhelyi Magyar Diákszövetséggel (MMDSZ) és a többi
magyar egyetemistaszervezettel egységesen tiltakozik a Ma-
rosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem (MOGYE)
és a Petru Maior Egyetem egyesítése ellen. 

A diákszervezetek közös álláspontja, hogy az egyesülés ve-
szélybe sodorja az anyanyelven való oktatást,  a magyar ta-
gozat döntőképességét, illetve az egyetlen magyar nyelvű
orvosképzést az országban. 

A Petru Maior Egyetem tegnapi rendkívüli szenátusi ülésén
fogadták el az egyesítésre vonatkozó határozatot. A MOGYE
szenátusi ülésén a magyar tagok nem vettek részt. 

Az MMDSZ elmondása szerint a magyar diákok és tanárok
nem voltak kellőképpen tájékoztatva egészen a keddi nyílt
gyűlés előtt, ahol találkoztak a MOGYE rektorával, prof. dr.
Leonard Azamfireijel. 

„A keddi napig se a diákokkal, se a tanárokkal nem talál-
kozott nyilvánosan a rektor úr, ugyanakkor az ezelőtti szená-
tusi üléseken sem volt napirenden az egyesülés. Az
információhiány alapja egyértelműen az, hogy a diákság nem
volt érdemben tájékoztatva”– nyilatkozta Ladányi Emmánuel,
az MMDSZ elnöke és a MOGYE-diákszenátora. 

Az U.M.F. Campus nevű Facebook-csoportban, amelynek
közel 4400 román és magyar orvosis hallgató a tagja, László
Nimród – szintén MOGYE-diákszenátor – még április 13-án,
pénteken indított egy szavazást az egyetemegyesítés témájá-
ban. A rögtönzött közvélemény-kutatás eredményeként a sza-
vazáson részt vevők nagy része, köztük több mint 1000 román
diák sem támogatja a fúziót.

„A magyar egyetemista diákszervezetek együttesen ellenzik
a két egyetem egybeolvasztását, és felszólítják Valentin Popa

tanügyminisztert, hogy ne engedélyezze az egyesítést. Az
OMDSZ kiáll a MOGYE magyar diákjai mellett, és együtte-
sen szeretnék megakadályozni az egyesítés továbbvitelét” –
mondta Andacs Zsolt Levente, az OMDSZ nemrégiben meg-
választott elnöke. 

A magyar oktatók és diákok érdeke egyértelműen az, hogy
fennmaradjon a magyar tagozat, sőt törvény szerinti önálló-
ságát is megkapja. Az egyetemegyesítést követően kétségkí-
vül gyengülne a magyar tagozat érdekképviselete, ugyanis a
Petru Maior Egyetem bekebelezésével növekedne a román di-
ákság száma, ezáltal még kevesebb százalékban lennének
jelen a döntéshozatalban a magyar nyelvű diákok és tanárok.

Az OMDSZ nevében
Andacs Zsolt Levente, az Országos Magyar Diákszövet-

ség (OMDSZ) elnöke
Ladányi Emmánuel, a Marosvásárhelyi Magyar Diákszö-

vetség (MMDSZ) elnöke
Varga Levente, a Brassói Magyar Diákszövetség (BMD)

elnöke
Horváth Balázs, a Bukaresti Magyar Diákszövetség

(BMDSZ) elnöke
Lőrincz István-Zoltán, a Kolozsvári Magyar Diákszövet-

ség (KMDSZ) elnöke
Kőrösi Kristóf, a Nagyváradi Magyar Diákszövetség

(NMD) elnöke
Szőke Attila, a Temesvári Magyar Diákszervezet (TMD)

elnöke
Mihály Gergő, a Csíkszeredai Hallgatói Önkormányzat

(HÖK) elnöke
OMDSZ-sajtóiroda
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Alkotmányellenesek a bírákra 
és ügyészekre vonatkozó 
törvénymódosítások

A PNL és az USR nemrégiben alkotmányossági ki-
fogást emelt az igazságszolgáltatás megszervezé-
séről rendelkező 2004/303-as, valamint a
Legfelsőbb Igazságszolgáltatási Tanács (CSM) mű-
ködését szabályozó 2004/317-es törvény módosítá-
sai ellen. A 2004/303-as törvény módosításai ellen
emelt alkotmányossági kifogást az Alkotmánybíró-
ság elfogadta, ugyanakkor az igazságszolgáltatás
megszervezéséről rendelkező 2004/303-as, vala-
mint a Legfelsőbb Igazságszolgáltatási Tanács
(CSM) működését szabályozó 2004/317-es törvény
módosításai ellen benyújtott kifogásokat elutasította.
(Agerpres)

Általános sztrájkra készül 
a Sanitas

Április 26-án tüntetésre gyűlnek össze Bukarestben,
május 7-én figyelmeztető, majd május 18-án általá-
nos sztrájkot tartanak az egészségügyi alkalmazot-
tak – a Sanitas Szakszervezeti Szövetség országos
tanácsának döntéséről Iulian Pope első alelnök szá-
molt be, aki elmondta az egységes bértörvény szülte
elégedetlenség miatti tiltakozások ütemtervét. Esze-
rint péntektől elkezdik az aláírásokat az általános
sztrájk kirobbantása érdekében. „Az emberek na-
gyon fel vannak háborodva, kétlem, hogy nem gyűl
össze a kellő számú aláírás. Nagyon nagy az elége-
detlenség. Azok is elégedetlenek, akiknek csökkent
a bérük, és azok is, akiknek nem csökkent, de arra
számítottak, hogy nőni fog” – magyarázta Pope. A
Sanitas első alelnöke kifejtette, az egységes bértör-
vény módosítását követelik, nem a pótlékokra vonat-
kozó szabályozás megváltoztatását, amit kilátásba
helyezett a munkaügyi miniszter. (Mediafax)

Buszbaleset tizenkét sérülttel
Tizenkét személy került kórházba csütörtökön Szat-
márnémetiben, miután két autóbusz összeütközött
a megyeszékhely egyik kijáratánál, a 19-es ország-
úton. Három sérült állapota súlyos – közölte a me-
gyei kórház. Constantin Demian, a Szatmárnémeti
Megyei Kórház szóvivője csütörtökön a Mediafax tu-
dósítójának azt mondta, 12 sérült került be hozzájuk
a reggeli buszbaleset után. „Egy ember koponya- és
agysérülést, mellkasi és hasi sérüléseket szenve-
dett, ez a legsúlyosabb” – mondta Demian. A rend-
őrségi szóvivőtől megtudtuk: mindkét autóbusz
sofőrjén alkoholtesztet végeztek, az eredmény mind-
két esetben negatív volt. „Az egyik autóbusz egy
mellékutcából, az egyik ipari parkból próbált ráka-
nyarodni a főútra, és nem adott elsőbbséget az ott
szabályosan közlekedő másik busznak” – közölte a
rendőrség. (Mediafax)

27 millió eurónyi értékre 
bírságolt a Versenytanács

123,1 millió lej, azaz 27 millió euró értékben szabott
ki bírságokat a Versenytanács 2017-ben, az összes
eljárás 89 százaléka kartellügyek és piaci dominan-
cia kivizsgálására irányult – derül ki az intézmény
csütörtöki jelentéséből. „2017-ben olyan fontos szak-
területeken indítottunk nyomozásokat, mint amilyen
az energiaügy – itt dominanciahelyzettel való, a há-
lózatokra történő csatlakozással kapcsolatos poten-
ciális visszaéléseket vizsgáltunk –, vagy a pénzügyi
szolgáltatások. Most először határon átnyúló vizsgá-
latokat is folytattunk, brit kollégáink segítettek a vizs-
gált cégek londoni székhelyeiről is információkat
szerezni” – mondta az intézmény tavalyi tevékeny-
ségi beszámolójában Bogdan Chiriţoiu, a Verseny-
tanács elnöke. A legnagyobb összegű bírságot, 15,8
millió euró értékben, a villanyórák piacán létrejött
kartellre szabták ki. (Mediafax)

megjelenése után felfogták, hogy egy nagy háború az
emberiség végét jelentené, és azt is pontosan tudják,
hogy a mai, divatos szóhasználattal globalizált világban
nemcsak a fegyverek gyilkolóképessége folytán, hanem
a gazdasági érdekek összefonódása miatt is kollektív
öngyilkossággal érne fel egy nagy háború. Mert ha
marad is túlélő, a győztes nemcsak a vesztest, hanem
magát is századokkal vetné vissza. Ezért a hatalmi töm-
bök között nyílt fegyveres konfliktusnak kisebb az esélye
a lottó-telitalálatnál. Az acsarkodás viszont nagyüzemi
szinten zajlik, és így fog tovább is, mert amíg ellenség-
képeket lehet festeni, addig marad a rettegés. Ezt pedig
hadsereggel szokták kezelni, ami békeidőben is kiváló
üzlet, hiszen a csapatokat etetni, öltöztetni, gyakorla-
toztatni, felszerelni, fizetni kell. Addig megy ez így, amíg
elegendő számú ember rá nem ébred a világban, hogy
néha az a legnagyobb ellenségünk, aki a legszebben
mosolyog a választási plakátokon. És akkor átírhatják
a játékszabályokat. Addig meg reméljük, hogy nem
gurul el a nyugtató valamelyik kancellárián, mert ha a
politikának elmegy az esze, mint alig több mint száz éve
is, akkor kő kövön nem marad.

Üres kardcsörtetés
(Folytatás az 1. oldalról)

Az első lépés, hogy a MOGYE oktatói és diákjai, akiknek
van perbeli minőségük, az egyetem szenátusának döntését a
közigazgatási bíróságon megtámadják. Mi ebben őket támogat-
juk – hangsúlyozta a Marosvásárhelyi Rádiónak adott csütör-
töki nyilatkozatában Kelemen Hunor.

A szövetség elnöke rámutatott: jogászok segítségével utána-
néztek, hogy a közigazgatási bíróságon megtámadhatják-e a
MOGYE szenátusának döntését. Az RMDSZ azért nem tudja
ezt meglépni, mert nincs perbeli minősége. A szövetség a szak-
tárcánál is próbálkozott, amely az egyetemi autonómia elvére
hivatkozva azt mondta, hogy a Petru Maior Egyetem bekebe-
lezése a két fél dolga, amelybe nem tudnak beleszólni. Kelemen
Hunor visszautasítja ezt az érvelést, hiszen a törvényeknek
mégiscsak az egyetemi autonómia felett kell állniuk, nem elfo-
gadható, hogy az egyetemi autonómia az oktatási törvényt és
az alkotmányt felülírja – nyomatékosított. 

Egy gőgös, arrogáns és minden tiszteletet nélkülöző állás-
pont, ahogyan a rektor és a szenátus ezt az egészet végigverte.
Nem értünk vele egyet – utalt a MOGYE szenátusának tegnapi
döntésére Kelemen Hunor. Nagy butaságnak és nagy csapásnak
nevezte az abszorpciót, kifogásolja azt a szándékot, miszerint
egy nagy múltú orvos- és gyógyszerképzést egy kétes múltú,
gyenge műszaki egyetemmel összekavarjanak, csak azért, hogy
az ingatlan vagyonát megszerezzék, gyengítsék az egyetem
multikulturális jellegét. 

Lassan a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egye-
temből egy kis vidéki poros egyetemet formál Leonard Azam-
firei. Mintha az lenne az érdeke, hogy a magyar jelleget
felszámolja – összegzett Kelemen Hunor.

A Romániai Magyar Demokrata Szövetség korábban állás-
foglalásban jelezte, kiáll a magyar oktatók és diákok mellett,
álláspontjukat fenntartja, velük együtt tiltakozik. (közlemény)

Ország – világ

Szerda esti gyertyagyújtás a MOGYE előtt

Veletek vagyunk, MOGYE magyar tagozata!

Kelemen: az oktatókat és diákokat támogatjuk abban,
hogy támadják meg a szenátus döntését

Románia bátorítja, hogy legfőbb stratégiai szövetségese, az
Egyesült Államok, növelje katonai erejét és jelenlétét Romá-
niában – mutatott rá Klaus Johannis államfő csütörtökön az
elnöki hivatalban rendezett Délkelet-Európa biztonságának át-
értékelése – egy bukaresti megközelítés című nemzetközi sze-
mináriumon.

Az elnök úgy vélekedett: a Fekete-tenger térsége, amely a
NATO és EU keleti, illetve déli szomszédságának keresztező-
désében található, sajátos biztonsági kihívással szembesül, a
„befagyott” és aktív regionális konfliktusokkal, új kiberneti-
kai, hibrid és terrorista fenyegetésekkel, illegális migrációval.

„Jelenleg az európai biztonságot nyilvánvalóan fenyegeti
a keletről mutatkozó ellenséges magatartás is, hogy ne fogal-
mazzak túlságosan konkrétan” – tette hozzá az államfő.

Ezen fenyegetésekre hivatkozva vélekedett úgy Johannis,
hogy Romániának erősítenie kell szerepvállalását a NATO-

ban, együttműködését stratégiai szövetségeseivel, és ezen
belül kiemelten is bátorítania kell az amerikai katonák – szö-
vetségesi vagy kétoldalú keretek között szervezett – romániai
hadgyakorlatait. A bukaresti biztonsági szemináriumon az
elnök úgy vélekedett: a NATO előretolt jelenléte a Fekete-ten-
ger térségében még nem érte el a szükséges szintet, az észak-
atlanti szövetségnek pedig a teljes keleti szárnyon, a balti
térségtől a Fekete-tengerig egységes módon javítania kell re-
akcióképességén és mobilitásán.

Johannis rámutatott, hogy Románia a méltányos, közös te-
hervállalás alkalmazását támogatja. Megjegyezte: Bukarest
eleget tesz kötelezettségvállalásának, hogy a hazai össztermék
(GDP) 2 százalékának megfelelő összeget fordít védelmi kia-
dásokra és ezen belül a NATO-ajánlásokban szereplő 20 szá-
zaléknál jóval többet, 33 százalékot költ katonai
felszerelésekre, hadereje korszerűsítésére. (MTI)

Johannis több amerikai katonát szeretne látni Romániában



Megkétszereződött a gépeket és felszere-
léseket kiállító cégek száma, és ebben az
évben vesz részt a legtöbb új cég, többsé-
gük külföldről. Idén a szakmai rendez-
vény négy napra és négy kiállítóteremre
bővül, a kiállítás teljes felülete 7.800 m2-
es. A rendezvényt évente több mint
20.000 szakmabeli látogatja, azonban
mivel ezúttal négynapos lesz, várhatóan
a látogatók száma meghaladja majd a
22.000-t.

Akárcsak az előző években, az idén is
díjazzák az év legjobb termékeit, és kide-
rül, ki nyeri a 2018-as Év Kenyere és az
Év Tortája díjat. Tegnap a cukrászkategó-
ria versenyei zajlottak, ma a pékkategória
remekelhet, szombaton pedig a gasztro-
nómiai kategória megmérettetéseire kerül
sor. A kiállítás utolsó, negyedik napja a
kávéé és fagylalté lesz. Az idei fagylalt-
és kávétrendek, új technológiák, innova-
tív alapanyagok bemutatása mellett a lá-
togatók meg is kóstolhatják a termékeket,
és a piac legjobb beszállítóival találkozhat-
nak. A kiállítók standjainál mindennap
technológiai bemutatók, workshopok, kós-
tolók és más érdekes programok lesznek.

A tegnapi megnyitóünnepség a szakma
főbb képviselőinek a jelenlétében zajlott,
elsőként Jakab Boróka, a GastroPan pro-
jektmenedzsere köszöntötte a résztvevő-

ket, mint mondta, az elmúlt tíz évben a
kiállítás nemzetközileg elismert szakmai
rendezvénnyé nőtte ki magát, és amint ez
a szakterület alakult az utóbbi évtizedben,
az bebizonyította, hogy igenis nagy szük-
ség van egy ilyen méretű rendezvényre,
amely lehetőséget biztosít a szakma kép-
viselőinek a kapcsolatteremtésre, tapasz-
talatcserére. Aurel Popescu, a ROMPAN
elnöke szintén a kiállítás jelentőségét
hangsúlyozta, mint mondta, a pékipar
talán nem lenne azon a szinten, ahol van,
eme rangos rendezvény hiányában. Ezért,
mintegy a szakma elismerésének jeléül,
emlékplakettet nyújtott át Váradi-Erdős
Ildikónak, a kiállítás igazgatójának. 

Ilonka Boldizsár, a Pékek és Cukrá-
szok Világszövetségének nagykövete a
sütőiparra jellemző tendenciákat vázolta
fel. Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács
elnöke rámutatott, az elmúlt tíz év bizo-
nyítja, hogy a GastroPan egy rendkívül si-
keres rendezvény, amely évről évre egyre
több kiállítót és látogatót vonz, és kiváló
lehetőséget nyújt a megyei és környékbeli
termelőknek, vállalkozóknak, hogy tájé-
kozódjanak a szakmabeli újdonságokról.

A megyei önkormányzat elnöke felele-
venítette, amikor tíz évvel ezelőtt Szováta
polgármestereként vett részt az első Gast-
roPan-kiállításon, amelynek akkor a für-
dőváros egyik szállója adott otthont. 

   4 NÉPÚJSÁG _____________________________________________________AKTUÁLIS _______________________________________________ 2018. április 20., péntek

(Folytatás az 1. oldalról)

Jól szerepeltek a tantárgyverseny orszá-
gos szakaszán a Marosvásárhelyi Művé-
szeti Líceum diákjai. Amint dr. Ávéd Éva
igazgatóhelyettes tájékoztatójából ki-
derül, három első, öt második és egy
harmadik díjat, valamint három dicsére-
tet kaptak. Az ország legjobb fiatal te-
hetségei között van az első díjat nyert,
klarinéton játszó végzős Boşca Darius
(felkészítő tanára Călugăru Călin), a fuvo-
lán játszó XI.-es Pethő Rebeka (felkészítő
tanára Geréd Jolán), valamint az ének
szakos végzős Dascăl Ovidiu Alexandru
(felkészítő tanára Someşan Maria). 

Második helyezést értek el a következő diá-
kok: a klarinéton játszó XI.-es Străulea Darius
(felkészítő tanára Călugăru Călin), a X.-es fa-
gotton játszó Ferenczi Balázs (Ősz Domokos ta-
nítványa), a zongorán játszó VI.-os Nagy
Krisztina (Gyarmati Andrea Katalin tanítványa),
és a szintén hatodikos zongorista Szaniszló At-
tila (Lakó Judith tanítványa), valamint a kürtön
játszó Curcă Estera (Curcă Pavel tanítványa).
Harmadik díjjal ismerték el a divattervezés sza-

kon tanuló XII.-es Gálfi Beáta teljesítményét
(Csíky Ágnes tanítványa). Dicséretet kapott a
hegedű szakos VI.-os Todoran Iulia Teodora
(Maior Valeriu tanítványa), a XI.-es színészmes-
terség szakos Zelkó Barna (Barabási Tivadar ta-
nítványa) és a Delete előadás, amelyet Barabási
Tivadar XI. osztályos tanítványai mutattak be. 
Pontosítás az érettségi vizsgát illetően 

Mivel elterjedt a hír, hogy a Művészeti Líceum
diákjai más városba kell menjenek érettségi vizs-
gát tenni, dr. Ávéd Éva igazgatóhelyettestől ér-
deklődtünk. Elmondta, hogy a négy évvel ezelőtt
létesült színészmesterség és műépítészet szakon
tanuló diákokról van szó, akik a szaktantárgyból
valóban egy olyan középiskolában kell vizsgáz-
zanak, amely akkreditációval rendelkezik. Mivel
az akkreditációt csak egy széria elvégzése után
lehet kérni, ezt az idei érettségi vizsga után kez-
deményezheti a marosvásárhelyi iskola. Az idei
végzősök feltehetően Sepsiszentgyörgyön, vala-
mint Kolozsváron fognak a szaktantárgyakból
érettségizni, és attól az iskolától kapják meg a kö-
zépiskola sikeres elvégzéséről szóló oklevelet
is. (bodolai) 

Művészetis diákok sikerei 
Dobogós helyek a tantárgyversenyen 

Szerdán és csütörtökön, ápri-
lis 18–19-én a műemléki világ-
nap alkalmából Marosvásár-
helyen is rendezvénysoroza-
tot szerveztek, melynek során
az épített örökség és utca-
részletek ismertetésére, épü-
letlátogatásokra, előadásokra
került sor. 

Április 18-a világszerte a műem-
lékek, az épített örökség napja,
mellyel azok megóvására és ápolá-
sára hívják fel a figyelmet. A Mű-
emlékek és Műemlék Együttesek
Nemzetközi Tanácsa (ICOMOS)
1984-ben nyilvánította április 18-át
műemléki világnappá, ezáltal is
hangsúlyozva a műemlékvédelem
fontosságát és szükségességét.

Amint Orbán János, a marosvá-
sárhelyi műemlékeket felmérő
program vezetője kérdésünkre el-
mondta, a Maros Megyei Múzeum
mellett a rendezvénysorozatot a
Maros Megyei Tanács és a Teleki
László Alapítvány támogatta. A két
nap alatt városnéző sétákon, épület-
látogatásokon, előadásokon is-
mertették az elmúlt évek 
művészettörténeti kutatásainak
eredményeit is. Az érdeklődők töb-
bek között megismerkedhettek a
Horea és Cuza Vodă utcák építé-

szeti értékeivel, a Székely Iparmú-
zeum hajdani épületével, a Tolda-
lagi-palotával, a Kultúrpalotával, a
Teleki Tékával stb. Szerdán, április
18-án, a rendezvénysorozat első
napján A historizmustól a szecesz-
szióig. Az egykori Hajós (Horea)
utca átalakulása a régi századfor-
dulón címmel délelőtt 11 órától vá-
rosnéző sétán vehettek részt az
érdeklődők Barabás Kisanna művé-
szettörténész vezetésével. Ezt kö-
vette A Toldalagi-palota és a
marosvásárhelyi barokk építészet
kezdetei címmel tartott épületláto-
gatás Orbán János művészettörté-
nész kíséretében. A Horea u. 24. sz.
alatti Székely Iparmúzeum épületé-
ről Földi Imelga művészettörténész
ismertetője az Attila király és az
iparfejlesztés. A Székely Iparmú-
zeum intézménye címet viselte. Dél-
után a Szathmári Edina
művészettörténész vezetésével tar-
tott épületlátogatás címe Szecesz-
sziós varázs. A Kultúrpalota kincsei
volt, majd Orbán János művészet-
történész vezetésével ismerkedhet-
tek az érdeklődők a Teleki Téka
épületével a Közművelődés és főúri
reprezentáció bemutató keretében.

A negyedik éve zajló kutató-
munka és a digitalizálás hosszas fo-
lyamat eredménye, amit a
www.topographia.ro honlapon
bárki megtekinthet, egyelőre hozzá-

vetőleg ötven marosvásárhelyi mű-
emlék online adatbázisát sikerült
feltölteni. A folyamatosan bővülő
adattár révén elérhetővé váltak az
építészeti, városképi szempontból
jelentős elemek, épületek, köztéri
szobrok, tűzcsapok feldolgozása,

azok leírása, archív és friss fotói, nyo-
mon követhető egyik-másik század-
fordulós épület története a tervrajztól
a mai, korszerűsített változatig. 

Egyelőre az Arany János, a volt
Iskola, az egykori Baross Gábor, a
Kossuth Lajos utca adatlapjainak
egy részét töltötték fel, jelenleg a
Cuza Vodă utcaiak feltérképezésén
dolgoznak. 

Csütörtökön délután a Maros

Megyei Múzeum várbeli épületé-
ben Entz Géza és Guttmann Sza-
bolcs tartott előadást, ugyanakkor
bemutatták a projekt online adatbá-
zisát is. Orbán János, a Maros Me-
gyei Múzeum kutatója csütörtökön
délután 5 órától A kutatástól az is-
meretterjesztésig. Műemléki topog-
ráfia Marosvásárhelyen című
előadásában foglalta össze az eddigi
megvalósításokat.

Műemléki világnap Marosvásárhelyen
Az épített örökség megóvásáért

Megnyílt a GastroPan

Szer Pálosy Piroska

Az első díjas Pethő Rebeka

Fotó: Fülöp Tímea

Fotó: Nagy Tibor



Az 1940. augusztus 30-án kihirdetett
második bécsi döntés értelmében Ma-
gyarországhoz visszakerült a trianoni
békeszerződés által 1920-ban Romá-
niának ítélt terület mintegy 2/5-e, az
ún. Észak-Erdély, míg Dél-Erdély to-
vábbra is román fennhatóság alatt
maradt. Észak-Erdélyben jelentős
számú, több mint egymillió román
anyanyelvű lakos került magyar ura-
lom alá, míg Dél-Erdélyben közel fél-
millió magyar volt kénytelen vállalni
– Trianon után másodszor – a kisebb-
ségi sorsot. 

A témáról L. Balogh Béni történész, a tör-
ténelemtudományok doktora, a Magyar
Nemzeti Levéltár Országos Levéltárának tu-
dományos titkára tartott előadást a Bernády
Házban. Az esemény adott alkalmat az alábbi
beszélgetésre.

– A második bécsi döntést 1940. augusztus
30-án hirdették ki, ennek értelmében Erdély
északi fele és Székelyföld visszakerült Ma-
gyarországhoz, míg a déli, a nagyobb és gaz-
dagabb rész Romániánál maradt. Az
észak-erdélyi magyarok kitörő örömmel fo-
gadták a döntést, míg a dél-erdélyiek második
Trianonként fogták fel.

– A dél-erdélyi magyarok sorsa talán még
az azt megelőző 22 évinél is rosszabbul ala-
kult, az elnyomásuk fokozódott. Romániában
a bécsi döntés kihirdetését követően a népha-
rag elsöpörte II. Károly királyt és rendszerét,
és Berlin nyomására Ion Antonescu került a
miniszterelnöki székbe, aki teljhatalommal
rendelkezett. Ő volt az úgynevezett konduká-
tor. Ion Antonescu, akárcsak helyettese, név-
rokona, Mihai Antonescu külügyminiszter,
szélsőségesen antiszemita, rasszista, xenofób,
idegengyűlölő nézeteket vallott, ő is szlável-
lenes és magyarellenes volt. A kezdeti perió-
dusban, 1941. január második feléig, a
vasgárdával, az úgynevezett zöldingesekkel
volt hatalmon. 1941 januárjában azonban a
zöldingesek puccsot akartak végrehajtani. A
puccsot Antonescu leverte, és ettől kezdve,
‘44 januárja és ‘44. augusztus 23. között, már
nem fasiszta diktatúra volt, hanem Ion Anto-
nescu katonai diktatúrája. Kemény kézzel ve-
zette az országot. A kezdeti periódusban, a
fasiszta diktatúra idején, a dél-erdélyi ma-
gyarság élete is sokszor veszélyben forgott,
nemcsak vagyoni biztonságuk, verések, letar-
tóztatások, sőt gyilkosságok történtek. Ezt
követően, ‘41 januárjától, a vagyonuk to-
vábbra sem volt biztonságban, és elsősorban
a nyelvhasználat terén szenvedtek hátrányt.
Némiképp visszafogó erőként hatott Anto-
nescuék politikájára az, hogy Észak-Erdély-
ben több mint egymillió román maradt, és
számoltak azzal, hogy ha ők atrocitásokat kö-
vetnek el a dél-erdélyi magyarok ellen, akkor
ugyanez történik majd az észak-erdélyi romá-
nokkal is. 

– Mit jelentett az 1940-ben kezdődött 
úgynevezett kölcsönösségi nemzetiségi poli-
tika? 

– Teleki Pál miniszterelnök nem hirdetett
kirekesztő, etnocentrikus nézeteket, mint a
román miniszterelnök, nem akarta az ország-
ból elüldözni a más nemzetiségűeket. Egy
soknemzetiségű birodalomban gondolkodott,

amelyben egyfajta modus vivendit kívánt
biztosítani az ott élő nemzetiségeknek cse-
rébe azért, hogy elismerjék a Kárpát-meden-
cei magyar szupremáciát és a magyar
primátuszt. Ez naiv elképzelés volt, hiszen
már akkor a nemzetiségek a saját államukhoz
akartak tartozni, és nem fogadták el, hogy
magyar uralom alatt éljenek, még akkor sem,
ha viszonylag szabadon használhatták anya-
nyelvüket. Teleki Pál elképzelései sem való-
sultak meg, ugyanis sok esetben a magyar
közigazgatási hatóságok nem hajtották végre
az utasításait. Észak-Erdélyben románellenes
hangulat volt, Dél-Erdélyben magyarellenes,
és 1940 októberében retorzióképpen Teleki
Pál elrendelte több száz román értelmiségi ki-
utasítását Nagyváradról és Kolozsvárról. Em-
bertelen körülmények között toloncolták ki
őket, marhavagonokban, bár ártatlan em-
berek voltak, akik nem tehettek a nagypoli-
tika alakulásáról. 

A dél-erdélyi magyarság már azelőtt is
érezte az elnyomást. A második bécsi döntés
után még nagyobb nyomás nehezedett rájuk,
és ez jelentette az úgynevezett kölcsönösségi
nemzetiségi politika kialakulásának kezdetét,
1940 októberében kezdődtek a kitoloncolá-
sok. Ettől kezdve mind a két kormány nem-
zetiségi politikája arra irányult, hogy szemet
szemért, fogat fogért. Ha Budapest tudomá-
sára jutott, mondjuk, hogy Romániában
három magyart letartóztattak és hadbíróság
elé citáltak, akkor ugyanezt tették Észak-Er-
délyben három románnal. Ez bármennyire
embertelen és kegyetlen volt, némi vissza-
fogó erővel bírt, kissé visszafogta a kormá-
nyok büntető szándékát, mert tudták, hogy
retorzió következik. Ez folyt tulajdonképpen
‘44. augusztus 23-ig. 

– Az egyik tanulmányában olvastam, hogy
Antonescu ‘41-ben egy minisztertanácsi gyű-
lésen kijelentette, hogy a törökök, zsidók és
magyarok elleni gyűlöletben nőtt fel, és élete
végéig harcolni fog a haza ellenségei ellen.
Ennek ellenére azt ígérte, hogy amíg hatal-
mon van, a magyaroknak nem kell aggód-
niuk, mert keresztényként nem fog ártatlan
embereket büntetni mások vétkeiért. Betar-
totta az ígéretét?

– Antonescu elképzelése az volt – szeren-
csére nem sikerült véghezvinnie a nagypoli-
tika alakulása következtében –, hogy
megtisztítja úgymond Romániát, ahogy ő fe-
jezte ki magát: mindenféle idegen elemtől,

minden nemzetiséget kitelepít vagy kitolon-
col az országból, vagy lakosságcsere révén
szabadul meg tőle. Ezzel állíthatjuk szembe
a magyar nemzetiségpolitikát, amely nem ki-
rekesztésen alapult, hanem a magyar szupre-
mácia elismerésén. A román fél viszont
etnocentrikus államban gondolkodott.

– Ma sincs másként, kizárólag egységes
nemzetállamban gondolkodik... 

– Ez egy régi „hagyomány”. Már a ‘30-as
években többen – pl. Sabin Manoilă vagy Ni-
chifor Crainic – a tiszta román állam elvét han-
goztatták. Születtek lakosságcsere-elképzelések
is. Sabin Manoilă egy nagyon átfogó és részle-
tes lakosságcsere-tervet készített ‘41 őszén. Ion
Antonescu is tudott róla, és támogatta. Szeren-
csére nem sikerült megvalósítani, elsősorban –
gondolom – a német ellenzés miatt, hiszen ér-
dekháború volt: a német vezetés nem akart vál-
toztatni a politikai status quón Közép- és
Kelet-Európában mindaddig, amíg a háború be
nem fejeződik. Hogy mi lett volna utána, ha
Hitlerék nyerik meg a háborút, a román–ma-
gyar viszonyt illetően Erdéllyel, azt nem lehet
tudni, mindenesetre a lakosságcsere-tervet sem
sikerült megvalósítani. Ez azzal járt volna, hogy
mintegy három és fél millió embert kitelepíte-
nek Romániából – az összes nemzetiségit, de
elsősorban a magyarokat –, és cserébe a Ma-
gyarországon élő románokat befogadják.
Nyilvánvalóan nem paritásos alapon, hiszen
sokkal több magyar élt Romániában, mint
román Magyarországon.

– Kizárólag kirekesztésre, lakosságcserére
gondoltak, nem volt szó beolvasztásról, asszi-
milációról? 

– Inkább a kirekesztésben és eltávolításban
gondolkodtak, meg akarták szabadítani az or-
szágot az idegen elemektől, hogy legyen
tiszta román.

– Ebben az időszakban süllyedt mély-
pontra Magyarország és Románia kapcso-
lata.

– Teljesen mélyponton volt a két ország
kapcsolata. A bécsi döntés meghozatala előtt
a Teleki Pál által vezetett magyar kormány
még háborúzni is kész lett volna Romániával
azért, hogy revíziós céljait megvalósítsa,
hogy Erdélyt vagy Erdély egy részét vissza-
szerezze. Erről viszont a román fél egyáltalán
nem volt hajlandó tárgyalni sem ‘40 nyarán,
sem azt megelőzően, hiszen azt vallották és
azt vallják ma is, hogy Erdély egyesülése Ro-
mániával évszázados küzdelmek eredménye,

a román nép akarata.
– Sokszor újraegyesítésről beszélnek, ál-

lítva, hogy Erdély mindig Románia része volt.
– Igen, a három román állam egyike. A ma-

gyar fél viszont azt mondta, hogy Erdély tör-
ténelmileg Magyarország részét képezte. A
magyar félnek nem volt igaza, hiszen a 18.
századtól, a török uralom alóli felszabadulást
követően, demográfiailag román többség volt
Erdélyben. 

A magyarok azt mondták, hogy történeti
érvekkel alá tudják támasztani, hogy ez ma-
gyar terület, a románok meg demográfiai ér-
vekkel álltak elő. 

– Ha jól tudom, a románok már a bécsi
döntés előtt lakosságcseréről beszéltek.

– A románok már ‘40 nyarán, a bécsi dön-
tés előtt mondták, hogy legyen lakosságcsere.
Ugyanazt, amit Sabin Manoilă, vagyis hogy
területet nem adnak, de magyarokat igen. A
magyar fél meg azt mondta, hogy lakosokat
csak területtel együtt fogadnak el. Tehát a tár-
gyalások nem jutottak eredményre, a magyar
fél kész volt akár háborút is indítani. Ezt meg-
neszelték Berlinben, megtudta Hitler, aki már
akkor elhatározta, hogy háborúzni fog a Szov-
jetunióval, és egyáltalán nem kívánta, hogy itt
egy háborús tűzfészek alakuljon ki. Nagy tervei
voltak, és számított mindkét országra szövetsé-
gesként. Ekkor lépett közbe Hitler: Bécsbe hí-
vatta a román és a magyar külügyminisztert.
Mindenki azt hitte, hogy tárgyalni fognak a te-
rületi revízióról, és megegyeznek, de akkor
már meg volt húzva a határ. Hitler már ko-
rábban behúzta egy térképre a bécsi döntés
határait, a két félnek csak annyi volt a fel-
adata, hogy rábólintson és elfogadja. 

– Ezzel akár azt mondhatjuk, hogy Hitler meg-
előzött egy háborút? Hogyan reagáltak a felek?

– Pontosan. Hitler így megelőzött egy há-
borút, rákényszerítette mindkét félre az aka-
ratát. A román fél nyilvánvalóan égbekiáltó
igazságtalanságnak tartotta, de nem volt
módja tiltakozni, hiszen Németország a ve-
zető katonai ereje volt Európának. Teleki Pál-
nak egyik szeme sírt, a másik meg nevetett.
Egyrészt Erdély egy része visszakerült Ma-
gyarországhoz, de Teleki tudta, hogy ennek
súlyos következményei lesznek. Teleki Pál
náciellenes volt, és tudta, hogy ha ezt a bécsi
döntést elfogadja Magyarország, mint egy
ajándékot Németországtól, akkor később
majd Németország követelésekkel áll elő.
Így is történt. Azonban visszautasítani nem
lehetett, mert a magyar közvélemény olyany-
nyira revíziópárti volt, hogy ha Teleki azt
mondja, nem fogadom el, elsöpri a nép ha-
ragja. 

Konklúzióként elmondhatjuk, hogy a dél-
erdélyi magyarság helyzete nagyon rossz
volt, még rosszabb, mint az azt megelőző 22
évben: anyagilag tönkrement, szellemi, kul-
turális élete elsatnyult, demográfiailag le-
gyengült. Mintegy 200 ezer dél-erdélyi
magyar átmenekült Magyarországra, ezáltal
kb. 40%-kal csökkent a dél-erdélyi magyar-
ság száma, és ennek demográfiailag mind a
mai napig látjuk a nyomát. Míg a ‘30-as
román népszámlálás alapján a dél-erdélyi vá-
rosokban a románság 40% körül volt, ‘41-re
már elérte az 55 százalékot. A magyarok el-
mentek, és jöttek az észak-erdélyi románok,
akik szintén több mint 200 ezren voltak.
Tehát egyfajta fordított népvándorlás követ-
kezett be. 

Az erdélyi magyarság 100 éve
A dél-erdélyi magyarság (1940–1944)

Mózes Edith

Fotó: Mózes Edith
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Meghódolok egy délutánra ma,
Szabadba vágyó nyughatatlan lélek.
Kedvedért egy röpke pillanatra,
A régi erdők bájkörébe lépek.

(…) Nézd, ott fent már bársony-zöld a rét,
Ezüstös csermely boldogan nevet,
A nap tüzes sugárral hinti be,
A bárányfelhős, türkizkék eget.

Fuvallat támad, langyos, kellemes,
A barka-por arany felhőt havaz,
Tölgy-templomok orgonája zeng:
Ott áldozatra lobbant a tavasz.

Hívogat már a néma bükkfa-bolt
A mohos fákra, hogy leszállt a csend…
Tavasz-ünnepre gyúló rengetegben
Egy fáradt lélek végre megpihent.

Akárcsak Wass Albert Tavaszi sétája
során, jómagam is ámulva a mán, régmúlt so-
mostetői tavaszt idézek.

Évtizedek óta nem láttam ezt a csodanö-
vényt. Egykor a Somostető mogyorósa mö-
gött, Jedd irányában, gyűjtöttem herbáriumba
tavaszi virágos hajtását. Ott, ahol még szép
számmal vannak – voltak – sombokrok is.
Azoknak szedtem virágát, ettem fanyar-édes
termését. S innen metszette volt öcsém első
geológuskalapácsa nyelét – tudvalevő, hogy
a somfa merev rugalmassága a legjobb kala-
pácsnyelet adta… valamikor.

Egyszóval múlt vasárnap köszöntött rám a
kónya vicsorgó (Lathraea squamaria) egy

mogyoróbokor alól, ez az élősködő vajvirág-
félék (Orobanchaceae) családjába tartozó nö-
vény. Tömzsi, hajlott föld feletti szárán csak
pikkelylevelek láthatóak. A klorofill nélküli,
rózsaszín vagy fehér, húsos, kissé viaszosnak
tűnő növény halványpirosba hajló, 1-1,5 cm
hosszú, kétajkú virágai egy oldalra néző, ele-
inte bókoló fürtöt alkotnak. Innen sajátos haj-
tásalakja is, s bevett botanikai neve. A
virágzás előrehaladtával a virágok fakóbbak
lesznek, a szár pedig kiegyenesedik. Rejtőz-
ködő életmódja miatt ritkán kerül fényképe-
zőgép elé. Föld alatti vastag, barna elágazó
gyöktörzse üde szurdok- és ligeterdők fafaja-
inak gyökerén élősködik: bükkön, gyertyá-
non, mogyorón. Csak virágzásakor lehet
rálelni a már 10 évnél is idősebb növényre.
Hisz csak ekkortól fogva, ritka tavaszi alkal-
makkor, növeszti talajfelszín fölé virágos haj-
tását.

S jutnak eszembe a 276 évvel ezelőtt,
1742. április 20-án született Tessedik Sá-
muel evangélikus lelkész, pedagógus és gaz-
dasági szakíró, az első magyarhoni
mezőgazdász szakiskola létrehozójának máig
érvényes szavai:

Igyekezzetek, ti halandók, jobbítani álla-
pototokat, s vegyétek hasznát annak, amit a
tudomány feltalált, s amit a természet nyújt!

A szikes talajok javítása első, európai hírű
szakemberének intelme máig helytálló.

156 éve,  1862. április 4-én hajtották végre
az első sikeres pasztörizálást. Az eljárást mik-
roorganizmusok elpusztítására fejlesztette ki
Louis Pasteur és Claude Bernard. Ez a

módszer a folyadék 60-
90 °C-ra történő, rövid
idejű felmelegítésével
és azt követően gyors
lehűtésével csökkenti a
benne lévő mikroorga-
nizmusok számát. Nem
sterilizálás, nem irtja ki
az összes mikroorganiz-
must, csak olyan meny-
nyiségre csökkenti a
számukat, hogy már
nem képesek fertőzni.
Pasztőrözést leginkább
az élelmiszeriparban
használnak, a sterilizá-
ciós eljárások rontanák
az ételek minőségét s él-
vezhetőségét.

Április harmadik de-
kádjában vagyunk. 21-e
a rómaiaknál fontos
ünnep volt. Ekkor tar-
tották a Palilia ünnepet,
Palesnek, a nyájak iste-
nének neve után. E
napon Róma alapítására
emlékeztek. Ilyenkor a
Vesta-szüzek tisztító és
termékenyítő máglyatü-
zeket gyújtottak, melye-
ken a résztvevők
átugráltak és áthajtották
rajtuk barmaikat.

25-e a Robigaliáé –
körmenettel és állatál-
dozattal tisztelték meg
Robig istennőt, elkerü-
lendő a gabonarozsdát.
(Robigo jelentése: gabo-
naüszög, rozsda.) A

megelőzés babonás
módja az volt, hogy a
rómaiak vörös rókákat
hajtottak a gabonatáb-
lákba. A bibliai Sámson
– noha egészen más cél-
lal – hasonlót cseleke-
dett a filiszteusok
gabonaföldjeivel. Ösz-
szefogott 300 rókát, égő
csóvát kötött a farkukra,
és a vetésbe hajtotta
őket. A filiszteusok ga-
bonája megsemmisült,
akárha üszög esett volna
bele. (Üszög, üszök sza-
vunk nemcsak betegsé-
get, hanem parazsat,
pernyét is jelent!) Fi-
gyelemre méltó az is,
hogy a néphit szerint az
„üszögöt” asszony szüli
(„üszöggyerek”), s azért
lesz „üszög” a magzat-
ból, mert a viselős asz-
szony a tűzhely parazsát
vízzel öntötte le, s a
szoknyája alá felcsapó
gőz bejutott a méhébe.
Az „üszöggyerek” –
úgy tartják – szőrös ál-
lathoz hasonló. Mindez
arra vezethető vissza,
hogy a vörös rókát, úgy
is, mint napállatot, de
főleg, mert a rágcsálók
irtásával nagy hasznot
hajt, egykor Eurázsia-szerte – Japánban mai
napig – gabonaszellemként tisztelték.

Április 22. a Föld napja. Az idei kiemelt
témája  a műanyagmentes világ.

Hadd tegyek ide két friss hírt ezzel kap-
csoltan. A Csendes-óceán Kárpát-medence
nagyságú műanyag szemétszigetei mellett a
sarkvidékek vizei is elképesztő mértékben
műanyagszennyezettek. Az Antarktisz körüli
vizekben élő sarki krillek nanoméretűvé ké-
pesek átalakítani a megemésztett, öt millimé-
ternél kisebb műanyag részecskéket. 

De nem csupán a tengeri állatok eszik a
műanyag szemcséket nap mint nap.  Többtu-
catnyi mikro műanyag szemcsét is lenyelhet
az ember minden egyes főétkezéskor – álla-
pították meg a skóciai Heriot-Watt Egyetem
kutatói. A bútorszövetekből és szintetikus
textíliákból származó szemcsék a házi porral
keveredve hullanak ételeinkbe. Évente akár
hatvan-hetvenezer potenciálisan veszélyes
műanyag részecskét is lenyelhetünk evés
közben.

A háztartásokban előforduló porban vagy
az általunk belélegzett levegőben lévő mik-
ronméretű műanyagok gumiabroncsokból,
szőnyegekből, bútorszövetekből, de ruhane-
műből, például gyapjúkabátokból is származ-
hatnak – mondta Julian Kirby, a Friends of
the Earth szervezet munkatársa. – A kormá-
nyoknak azonnal meg kellene fogalmazniuk
egy akciótervet a műanyagszennyezés felszá-
molására, és kutatást indítaniuk annak meg-
állapítására, hogy a környezetben előforduló
műanyag szemcsék milyen hatással lehetnek
az emberi egészségre.

Az 1990-ben világmozgalommá vált Föld
napja harminc évvel ezelőtt a bioszféra pusz-
tulását, az ipari szennyezést, az őserdők irtá-
sát, a sivatagok terjeszkedését, az
üvegházhatást, az ózonlyukakat, a veszélyes

hulladékokat, a túlnépesedést, a savas esőt,
az óceánok szennyezettségét látta a legkomo-
lyabb fenyegetéseknek.

Ki mondta, hogy nem tudod megváltoz-
tatni a világot? – így hangzik a Föld napja
mozgalom egyik jelmondata.

A magyarul amúgy nagyon rosszul hangzó
„gondolkodj globálisan, cselekedj lokáli-
san” elvét kell valóságba ültetni. Mert a helyi
cselekvés értéke a földi teljesség mércéjével
mérhető csupán.

(…) a föld nem az emberé, hanem az
ember a földé. Minden mindennel össze van
kötve, mint ahogy a vérség nemzetségeket köt
össze – a Seattle indián törzsfőnök több mint
másfél évszázada, 1854-ben kelt üzenete ma
is helytálló. – Minden egyes fénylő fenyőtű,
minden homokos part, a homályos zugok az
erdőkben, minden tisztás és a zümmögő rova-
rok is szentek az én népem emlékezetében és
tapasztalatában.

Az illatozó virágok nővéreink; a szarvas, a
ló, a sas a mi fivéreink. A sziklataréjok, a le-
gelők harmata, a ló testmelege és az ember –
mind ugyanazon családnak tagjai.

Vajon érti-e a ma embere ezt a virágos be-
szédet? Csak remélem, hogy igen.

1990 óta minden év április 22-ére, a Föld
napjára adja ki a washingtoni Worldwatch
Institute éves jelentését a világ környezeti ál-
lapotáról A világ helyzete címmel.

Vajon mai világunkról másfél évszázad
múlva milyen üzenetek maradnak fenn?

S lesz-e ki elolvassa, értelmezze azokat?
Optimista vagyok. Lesznek. S magyarul

fogják mondani ítéleteiket a maiak fölött ak-
kori szépunokáink.

S talán még a kónya vicsorgót is fellelhetik
a Somostetőn…

Ennek reményében, maradok kiváló tisz-
telettel.

Kelt 2018-ben, 32 évvel Csernobil után
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Kiss Székely Zoltán

A régi erdők bájkörébe lépek 

Kónya vicsorgó ~ Lathraea squamaria ~ régi tavaszok idézője

A természet kalendáriuma (CCCIII.)

(Folytatás  április 13-i lapszámunkból)
Sorozatunkkal 990 év erdélyi nagyja-
ira emlékezünk, akikről talán nem tu-
dunk semmit, de ők tették naggyá
Erdély kultúráját, tudományát vagy
vitték el hírét a nagyvilágba, s tetemes
részt vállaltak az egyetemes magyar
kultúra és tudomány gazdagításában.
(Forrás: Magyar életrajzi lexikon, 1000–
1990. Főszerkesztő: Kenyeres Ágnes)

György Ernő (Nagyvárad, 1888. ápr. 13.
– Bp., 1977. okt. 14.): jogász, szakíró, az
állam- és jogtudományok doktora (1968).
Jogi tanulmányait a nagyváradi jogakadé-
mián és a kolozsvári tudományegyetemen vé-
gezte. Utána Bp.-en ügyvédjelölt, 1912-től
Nagyváradon ügyvéd, az I. világháborúban
katona (1914–18) volt. A Tanácsköztársaság

idején a Közellátási Népbiztosságnál műkö-
dött. 1919-től Bp.-en ügyvéd, 1926-tól az Or-
szágos Hitelvédő Egylet ügyvezető
igazgatója. A gazdasági jog egyetemi magán-
tanárává képesítették (1946). Szervezője
(1948), majd első elnöke volt a Közületi
Egyeztető Bizottságnak (később döntőbizott-
ság). 1950-től bp.-i felsőbírósági (volt ítélő-
tábla) tanácselnök, 1951-től legfelsőbb
bírósági bíró, 1952-től a Bp.-i Központi Já-
rásbíróságnál csoportvezető bíró. 1953-tól
1957-ig, nyugállományba vonulásáig jogta-
nácsos. A Magyar Jogász Szövetség nemzet-
közi jogi osztályának vezetőségi tagja volt.
Szakirodalmi munkásságában a hitel biztosí-
tékainak, 1945 után a külkereskedelmi szer-
ződések, a gazdasági verseny új jogi
szabályozásának kérdéseivel foglalkozott. –
F. m.: Adózás. Az egyéni cégek és a rész-
vénytársaságok adói (Bodroghy Józseffel,
Bp., 1921); Neue Wege des Insolvenzrechtes

(Wien, 1930); A válságjog kialakulása (Bp.,
1933); A hitel biztosítékai. Kezesség, zálog-
jog ingó dolgon, biztosítás, engedmény (Bp.,
1942); A gazdaságjog szerkezeti változásai
(Bp., 1948); Kereskedelmi társasági jog (Bp.,
1969); A gazdasági verseny külkereskedelmi
vonatkozásai (Bp., 1973); A gazdasági ver-
seny jogi kérdései (Bp., 1976). 

Kis Gergely (Backamadaras, 1738 – Szé-
kelyudvarhely, 1787. ápr. 25.): ref. főiskolai
tanár. A marosvásárhelyi kollégium elvégzése
után külföldön, Bázelben folytatta tanulmá-
nyait. 1768-ban hazatért, és a székelyudvar-
helyi kollégium tanára, majd igazgatója lett.
1783-ban tagja volt annak a küldöttségnek,
amely Parajdon az országban utazó II. József
császárnál orvoslást kért az egyházi sérel-
mekre. E beszélgetése saját feljegyzései sze-
rint az Erdélyi Prédikátori Tárban (1833)
olvasható. Egyházi beszédei közül néhányat
külön füzetben, nyomtatásban is kiadott.

Fábián Dániel (?, 1748 – Szászsebes,
1830. ápr. 29.): szerkesztő. Erdélyi főkor-

mányszéki hivatalnok volt. Cserei Elekkel
együtt szerk. Erdély első magyar nyelvű hír-
lapját, az 1790-ben megindított Erdélyi Ma-
gyar Hírvivőt. A lap Hochmeister Márton
kiadásában hetenként kétszer jelent meg,
Nagyszebenben, 1791-ben előfizetők hiányá-
ban megszűnt.

Naláczy József, báró (Nalácvád, 1748 –
Batiz, 1822. ápr.): földbirtokos, testőr, író.
Nagyenyeden tanult. 1764-ben királyi táblai
jegyző Marosvásárhelyt. 1766-tól a bécsi test-
őrség tagja. 1773-tól Sepsziszentgyörgyön a
székely huszár határőr ezred századosa. 1788-
tól a kolozsvári kerületi tábla alelnöke volt.
1791-ben százados a Kálnoky-huszárezredben.
1792-től 1819-ig Zaránd vm. főispánja volt. A
m. testőrírók egyike. Gr. Hadik András hívta
meg testőrnek, s az írásra Báróczi Sándor buz-
dította. Eredeti verseit megsemmisítette. Fordí-
tásai fennmaradtak. Emlékiratának megmaradt
töredékeit a Kolozsvári Hetilap közölte (1853).
– F. m. Jung éjjelei (Nagyszeben, 1801). 

(Folytatjuk)

Összeállította: Kuti Márta

Híres erdélyi magyarok (1000–1990)



Száz éve, 1918. április 21-én vesz-
tette életét légi harcban Manfred von
Richthofen, az első világháború leghí-
resebb pilótája, aki vörösre festett gé-
pével nyolcvan párbajban
győzedelmeskedett.

1892. május 2-án született porosz junker-
családban, így megillette a Freiherr titulus,
amelyet magyarra báróként fordítanak. Ti-
zenegy évesen került katonai iskolába, mely-
nek elvégzése után az ulánusoknál
(könnyűfegyverzetű, lándzsával ellátott lovas
fegyvernem) szolgált. Az első világháború ki-
törése után az orosz, majd a nyugati frontra
vezényelték, s rögtön kitűnt bátorságával. A
gépfegyver és a szögesdrót akadályok azon-
ban lehetetlenné tették a lovas hadviselést,
Richthofen hamarosan a gyalogosok mellett
szorongott a lövészárokban. Amikor áthelye-
zését kérte, szállásmesteri beosztást ajánlot-
tak fel neki, amelyet felháborodva utasított
el, feletteseinek ezt írta: „nem azért jöttem a
háborúba, hogy tojásokat és sajtokat gyűjtö-
gessek”.

Végül a formálódó légierőhöz osztották be,
jóllehet kezdetben alkalmatlannak vélték: pi-
lótaengedélyét csak nehezen szerezte meg,
első felszállásakor összetörte gépét és a légi-
irányítók épületét. Két testvére is pilóta lett,
Wolfram nevű öccse a spanyol polgárhábo-
rúban a Condor légió parancsnoka volt.

A keleti fronton végzett felderítő missziók
után Franciaország fölött indult éles beveté-
sekre. A pilóták akkoriban jobbára közelhar-
cot vívtak, amelynek kimenetelében sokat
számított a bátorság, a manőverezőképesség
és a helyzetfelismerés. Első ellenfelét Cham-
pagne fölött lőtte le, de mivel a gép a francia
vonalak mögé esett, a „szabályok” szerint
nem könyvelhette el légi győzelemnek, de
beosztották a német pilótaász, Oswald 

Boecke formálódó elit egységéhez. Első légi
párbaját 1916. szeptember 17-én nyerte meg,
a diadal után ezüstkupát rendelt, amelybe a
dátumot és az ellenséges gép típusát vésette.
Ezt a szokását sokáig megtartotta, csak a hat-
vanadik kupa után hagyott fel vele, amikor
berlini ötvöse már nem jutott ezüsthöz, az
ónkupát pedig nem tartotta magához méltó-
nak.

1916 novemberében tizenegyedik légi har-
cában hosszú és heves küzdelem után le-
győzte a legnevesebb brit pilótát, Lance
Hawker őrnagyot, ezzel legendává vált. Ti-
zenhatodik győzelme után megkapta a leg-
magasabb német katonai kitüntetést és saját
egység élére került. Légi századát rendkívüli
mozgékonysága és a rikító színekre festett
gépek miatt az újságok „repülő cirkuszként”
emlegették. Richthofen egy vörös színű, há-
romfedeles Fokker géppel repült, ezért ne-
vezték el a franciák vörös ördögnek, az

angolok pedig vörös bárónak – ez utóbbi vált
fogalommá. Ha csak tehette, kerülte a bravú-
rokat és a kockázatokat, hideg fejjel, ponto-
san taktikázva aratta egyik diadalt a másik
után. A vörös báró csak 1917 áprilisában 22
brit gépet lőtt le, volt olyan nap, hogy egymás
után négyet.

1917 júniusában bevetés közben fejlövést
kapott, az orvosok minden erőfeszítése elle-
nére sem gyógyult fel teljesen, ettől kezdve
orrvérzés, kínzó fejfájás gyötörte. Beteg-
ágyán megírta önéletrajzát, amelyben nem
fukarkodott saját maga dicséretével. „Min-
den, ami az égben van, hozzám tartozik” –
írta. A könyv Németországban bestseller lett,
még angolra is lefordították, igaz, erősen cen-
zúrázva.

A német háborús propagandagépezet alak-
ját emberfölöttivé növesztette, azt terjesztet-
ték, hogy az angolok külön egységet
állítottak fel lelövésére, s hogy aki harcban

végez vele, azonnal megkapja a Viktória-ke-
resztet. Mivel a vezetés attól tartott, hogy hír-
neve miatt halála katasztrofális hatással lenne
a háborús morálra, megpróbálták rábeszélni
az irodai munkára. Ő erre nem volt hajlandó,
tovább folytatta a repülést, 1918 áprilisára
már nyolcvan dokumentált (vélhetőleg ösz-
szességében száznál több) győzelemmel di-
csekedhetett, még a halála előtti napon is két
gépet lőtt le. A hadviselő felek soraiban senki
nem könyvelhetett el ennyit, az utána követ-
kező francia pilóta 75 diadalt ért el.

A huszonöt éves pilóta utoljára 1918. áp-
rilis 21-én emelkedett a levegőbe. A Somme
folyó közelében, az ausztrál gyalogság állásai
fölött harminc gép részvételével vívott légi
ütközetben egy kanadai újoncot üldözött ala-
csony magasságban, amikor gépét találat érte.
A brit légierő szerint a halálos lövést a kana-
dai Roy Brown repülő százados adta le, az
ausztrálok szerint viszont egy Cedric Popkin
nevű őrmester a lövészárokból. A báró még
le tudta tenni gépét a mezőn, de percekkel ké-
sőbb belehalt sebeibe.

A britek ünnepélyes temetést rendeztek
számára, koporsóját hat díszegyenruhás tiszt
vitte, sírjánál díszegység adott sortüzet. A
szinte teljesen épen maradt repülőgépet vi-
szont teljesen darabjaira szedték az emlék-
tárgyra vadászó katonák. A holttestet
1925-ben a franciaországi temetőből a családi
sírboltba helyezték át, nem sokkal később a
nácik pompázatos külsőségek között Berlin-
ben temették újra el. Manfred von Richthofen
1975 óta Wiesbadenben, testvérei mellett
nyugszik. Alakja a populáris kultúra része
lett, életéről számtalan képregény, regény,
film, sőt még tucatnyi sláger is készült, nö-
vényeket és pizzát neveztek el róla, s termé-
szetesen számítógépes repülőszimulátor
programokban is lehet repülni vele. (MTI)
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Száz éve halt meg Manfred von Richthofen, 
az első világháború legsikeresebb pilótája

A Facebook-ügy révén hangsúlyosab-
bak lettek az arra vonatkozó kérdé-
sek, hogyan használják fel a
felhasználók adatait a közösségi por-
tálok és keresőprogramok. Az AFP
francia hírügynökség ezekről készí-
tett összeállítást.
Közösségi portálok

AMIT GYŰJTENEK: mindent, amit a fel-
használó leír például a Facebook-oldalán
vagy a közösségi portálon máshol, valameny-
nyi általa kiposztolt fotót vagy videót, vala-
mennyi lájkolását, minden megosztását,
mindent, amit elolvas, azoknak a felhaszná-
lóknak a személyazonosságát, akikkel kap-
csolatba lép, illetve a földrajzi
elhelyezkedését. Ugyanez a helyzet az Ins-
tagrammal és a WhatsApp-pal, a Facebook
cégeivel, valamint Snapchattel vagy a Twit-
terrel, még ha ezeken a platformokon kisebb
is a választék. Ha a felhasználó engedélyezi,
a Facebook információkat kereshet azokon az
internetes oldalakon is, amelyeket a közös-
ségi portálra belépve megtekint.

AMIT ÁRUSÍTANAK: a Facebook azt ál-
lítja, hogy nem árusít hirdető ügyfeleinek
azonosítható személyes, sem összesített ada-
tokat. Amit kiszámláz, az a lehetőség, hogy a
hirdető a Facebook-felhasználók között csak
a célközönséget érje el, ami növeli a reklám-
kampány hatékonyságát. „A Facebook nem
adatokat árul, hanem pixeleket (képponto-
kat)” – összegezte Ryan Matzner, az ügyfelek
számára alkalmazásokat kifejlesztő Fueled
cég társalapítója.

A Twitter mikroblogportál üzeneteket árul,
pontosabban egy olyan belső keresőprogram-
hoz való hozzáférést, amellyel egy adott idő-
szakban a portálra kitett üzeneteket át lehet
fésülni.

AMIT MEGOSZTANAK: a közösségi
portálok túlnyomó többsége kitárja az ajtaját
a külső fejlesztők előtt, akik olyan alkalma-
zásokat fejlesztenek ki, amelyek teljesen
vagy részlegesen lehetővé teszik e hálózatok
felhasználói adatainak felhasználását.

A Facebook esetében a nyilvános részhez
– így egyesek számára a teljes oldalhoz, míg
mások számára csak a névhez, a keresztnév-
hez és a profilképhez – nincs szükség a fel-
használó engedélyéhez – magyarázta 
Ryan Matzner. A több adat felhasználásához
azonban szükség van az érdekelt beleegyezé-
sére.

Kizárólag a Facebook rendelkezésére álló
banki illetve fizetési adatok képeznek tiltott
területet. Ryan Matzner szerint „sok dolog,
ami öt, hat vagy hét éve lehetséges volt, ma
már nem az, mert a Facebook akkoriban sok-
kal nyitottabb volt”.

Abban a pillanatban azonban, amint az al-
kalmazások összegyűjtik az adatokat, kike-
rülnek a Facebook vagy más közösségi
portálok hatásköre alól.

Az ezen információk feletti ellenőrzés
visszaszerzése „a Facebook számára annyit
jelent, mint ha olyan dologra törekedne, ami
fölött nincs hatalma. Eszközei sincsenek
hozzá, bármit is mondanak” – vélte Chirag
Shah, az amerikai Rutgers Egyetem tanára, a
közösségi portálokon lévő adatok szakértője.

„Ha egyszer valaki már hozzáfért ezekhez
az adatokhoz, a Facebook semmiképpen sem
lehet biztos abban, hogy mit kezdenek velük”
– így Ryan Matzner. „Nem tehetnek mást,
mint bemondásra elhinni. Ez olyan, mintha
valaki e-mailt küld, és megkérdezi a címzet-
tet, hogy mit csinált vele. Semmit sem lehet
róla tudni.”
A keresőprogramok

AMIT GYŰJTENEK: minden, a kere-
sésre, a földrajzi elhelyezkedésre és a megte-
kintett oldalakra vonatkozó adatot. A
legfontosabb keresőprogramok, a Google, az
Oath konszern Yahoo! és Microsoft Bing ke-
resőprogramja be van építve az internetezők-
nek számos szolgáltatást nyújtó internetes
óriáscégek rendszerébe. Segítségükkel a
cégek pótlólagos adatokat gyűjtenek, ame-
lyek a keresőprogramok által kigyűjtött ada-
tokkal keresztezve még pontosabb képet
alkotnak az internetezőről. „Nem kell közölni

a Google-lal az életkort vagy a nemet.” „Szá-
mos más tényező segítségével maguk is ké-
pesek meghatározni” – így Chirag Shah.

AMIT ÁRUSÍTANAK: mint a közösségi
portálok esetében, az ő bevételük nagy része
is a reklámból származik. Nem adatokat árul-
nak, hanem a pontosan körülírt fogyasztóhoz
való hozzáférést, amit a keresőprogramok
által, valamint a Google esetében leányválla-
latán, a YouTube videomegosztó portálon
való összes keresés és megtekintett tartalom-
ból kinyert adatok keresztezésével kapnak
meg. A Google a Gmail levelezőprogram se-
gítségével elküldött üzenetek tartalmát is so-
káig felhasználta, erről a gyakorlatról tavaly
júniusban mondott le nyilvánosan.

AMIT MEGOSZTANAK: ugyanúgy meg-
nyitják ajtajukat a fejlesztők és az alkalmazá-
sok előtt, mint a közösségi portálok.

Az Egyesült Államokban szinte nem is lé-
tezik olyan törvény, amely védené a közös-
ségi portálokról vagy a keresőprogramok
segítségével kinyert adatokat. A szabályozó
hatóság, a Szövetségi Kereskedelmi Bizott-
ság (FTC) ugyanakkor éberen figyel, és

2011-ben már megbüntette a Facebookot a
személyes adatok kezelése miatt. 2013-ban
az FTC megállapodott a versenyellenes gya-
korlattal vádolt Google-lal.

Kanadában és Európában korlátozzák az
adatok felhasználását, egyebek között az
egészséggel kapcsolatos valamennyi adatot –
magyarázta  Ryan Berger, a Norton Rose Ful-
bright nemzetközi ügyvédi iroda kanadai
részlegének vezetője, aki szerint ilyen ese-
tekre szinte még nem létezik jogi precedens.

Európában a Facebookot 2017-ben 110
millió euró bírsággal sújtotta az Európai Bi-
zottság, amiért a WhatsApp-pal személyes
adatokat osztott meg.

Franciaországban az Informatikai és Sza-
badságjogok Nemzeti Bizottsága (CNIL)
adatvédelmi hatóság 2017-ben 150 ezer eurós
bírságot rótt ki a Facebookra, amiért „hiá-
nyosságok” voltak a felhasználók adatainak
kezelésében.

A május 25-én életbe lépő európai uniós új
Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) vi-
lágosabban szabályozza majd az adatgyűjtést.
(MTI)

Cambridge Analytica
Hogyan használják fel a közösségi portálok és a keresőprogramok 

a felhasználók adatait?
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VÍZSZINTES: 1. Színész, színigazgató, 100 éve hunyt el (Béla). 7. Vízi állat. 10.
Kettőzve: algából nyert zselatin. 11. Csendes-óceáni szigetállam. 12. Mérnök, a MÁV
első elnök-igazgatója, 100 éve halt meg (Lajos). 17. Lábasfejű, nyolckarú vízi állat. 19.
Csak félig! 20. Teasütemény. 21. Japán katonai vezető volt. 22. Batárban ülnek! 23. Ritka
női név (febr. 26.). 24. Erősen didereg. 25. Tüskés fa. 26. Sereg. 27. Magad. 28. Névelő.
29. Melltű. 30. Ászokhordó nyílása. 33. Amerikai írónő (Joyce Carol). 36. Tova. 38.
Kezdőpont. 40. Slágerlista. 41. Bárányhang. 42. Idegre vonatkozó előtag. 44. Maszk. 46.
Hatvan percre vonatkozó. 48. Könnyező. 49. Templomi hangszer. 51. Város Budapest
mellett. 52. Olasz fizikus, 400 éve született (Francesco Maria). 53. Főispán, 48-as
elítélt, jótékonykodó, 200 éve született (Ignác).

FÜGGŐLEGES: 1. Német író (Karl). 2. Gally. 3. Kolozsvár ókori neve. 4. Kábítószert
használó. 5. Dalmáciai város. 6. A kőpénzek szigete. 7. Fekete István baglya. 8. Gabona-
betakarítás. 9. Tüzérezredes 1848-ban, 150 éve halt meg (Dénes). 13. Tejtermék. 14.
Görbe Nóra filmszerepe. 15. Szőlőfajta. 16. Órómai rézpénz. 18. Bázis vizes oldata. 20.
Német építész, üveg-vas épületek kezdeményezője, 150 éve született (Peter). 21. Fran-
cia rt. 22. Hordó lehet ilyen. 24. ..., vidi, vici (Caesar). 25. Az első bűvös négyzet egyik
szava. 27. Bika (spanyol). 29. Összetört bot! 31. Fekete égéstermék. 32. Gárdonyi
születési helye. 34. Bacsó Péter filmje. 35. Angol író, 200 éve született (Thomas Mayne-
...). 37. Papírra jegyez. 39. Becézett Olga. 41. Angol Mária. 43. ... muri (Móricz Zs.). 45.
A Comore-szigetek autójele. 47. Északi szarvas. 49. Eblak. 50. Az argon vegyjele.

L.N.J.
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KOBAK KÖNYVESBOLT

Marosvásárhely,
Győzelem tér 

18. szám, 

www.bookyard.ro

A megjelölt sorokban, oszlopokban szereplő helyes megfejtéseket május 3-ig a
Népújság címére (Dózsa György u. 9. szám) beküldők – két személy – egy-egy
könyvet nyerhetnek. A pályázati szelvényt kérjük kivágni és a borítékra ráragasz-
tani. (Egy borítékban csak egy pályázati szelvény szerepelhet.) 

A két rejtvény azonos számú meghatározásait keverve közöljük. A megjelölt négy-
zetekbe kerülő betűket folyamatosan összeolvasva Walt Whitman amerikai költő
egyik ismert verseskötetének a címét kapjuk. Könnyítésül egy betűt előre beírtunk.

VÍZSZINTES: 1. „Bukott” angyal – Tizenegyes a fociban. 7. Keresztül – Mesebeli
varázsló. 8. Sóvárog, vágyik – Kis település. 9. Nóta – Holland és kubai gépkocsijelzés.
11. Hátul illet! – Kissé remél! 12. Rak, helyez – Égszínű. 14. Téli sporteszköz – Kiejtett
betű. 15. Laska – Lételem. 18. Szobrászszerszám – Isztriai város. 19. Származó – Kiváló,
hibátlan. 22. Kipling kígyója – Lám. 23. Gabonát levág – Orosz autómárka. 25. Futómadár
– Amerikai rockegyüttes. 27. Taszít – Páratlan kályha! 28. Vadászkutya – Groteszk. 30.
Kicsinyítő képző – Bóka egynemű hangzói. 31. Divatjamúlt, ósdi – Rendet rak, tisztogat.       

FÜGGŐLEGES: 1. Szétszed – Nagyobb doboz, rekesz. 2. Biznisz – Turista. 3. Magad
– Francia várbörtön. 4. Máj váladéka – Térelválasztó elem. 5. Sírkert – Táplálék. 6. Tapasz-
talat, gyakorlottság – Vizenyő. 10. Fényűzés, pompa – Fonóeszköz. 13. Zsédenyi Adrienn
művészneve – Összecseng a verssor. 16. Torok része! – Bakonyi „szellemfalu”. 17. Sötét
szín – Fontos akta. 20. Magyar rockegyüttes – Pakolgat, rakosgat. 21. Beleivódik – Hara-
pásnyi étel. 24. Lenn – Orvos, argóban. 26. Gubós növény – A világ … (A. Dumas). 29.
Helyhatározó rag – Zambiai és vatikáni autójelzés.    

Koncz Erzsébet

A MÁRCIUSI ÉVFORDULÓK (3.) 
című pályázat nyertesei:

LENGYEL MARGIT, Marosvásárhely, 
Páring u. 2/43. sz.

TROMBITÁS ÁRPÁD, Marosvásárhely, Moldova u. 14A/24. sz.
A pályázati rejtvény megfejtése:

FÁBRY; JANKÓ; STERNE; WEDEKIND; KÁROLY;
MAREK; FOURIER; SZÁSZ.

Kérjük a nyerteseket, 
vegyék fel a kapcsolatot Borbély Ernővel 

a 0742-828-647-es telefonszámon.

Megfejtések 
az április 13-i 

számból:
Klasszikus (ikrek): Gondola-
tok
Skandi: Versem azé, ki szivem
versbe kérte 
és nékem elég a barátság érte.
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JÓKÍVÁNSÁG

ADÁSVÉTEL, BÉRBEADÁS

ELADÓ másfél szobás garzon.
Érdeklődni  naponta 17-19 óra között a
0755-911-482-es telefonszámon,
ügynökségek kizárva. (7994)

ELADÓ 2 szobás, első osztályú
tömbházlakás az Argeşului utcában.
Tel. 0756-018-413. (7952-I)

ELADÓ ház Deményházán. Tel.
0265/576-041. (-I)

ELADÓ Nyárádmagyaróson családi,
kertes, központi fűtéses ház, iratok
rendben. Tel. 0745-841-825. (7891)

ELADÓ ház és telek Udvarfalván. Tel.
0787-805-036, 0742-974-153, 15-20
óra között. (7862-I)

ELADÓ ház Székesen, a 108. szám alatt.
Tel. 0265/311-271, 0745-206-048. (7840)

ELADÓ ház és 25 ár kert. Tel.
0265/261-023. (7477)

KIADÓ ház Parajdon május 1-jére és
máskor is: 3 szoba, 8 személy ré-
szére. Érdeklődni a 0743-910-216-os
telefonszámon. (sz.-I)

ELADÓ Nyárádmagyaróson nyaraló-
nak is alkalmas telek 20 ár kerttel. Tel.
0749-110-968. (7576-I)

ELADÓ ház Mikházán. Tel. 0753-
404-621. (8061-I)

VÁSÁROLOK jó állapotban levő
négynyüstös kézi szövőszéket és kerti,
álló, öntöttvas kutat, kallantyús kézi
vízpumpát. Tel. 0744-692-841. (7909)

ELADÓK: tárcsás kaszák, döngölőbéka,
betonprés (járólap), betonkeverő (0,40
m3, 380 V), földfúró. Tel. 0743-860-354,
0745-404-666. (7894)

ELADÓK malacok. Tel. 0740-463-935.
(7899)

ELADÓ 1995-ös kiadású Opel Astra
FCC nagyon jó állapotban. Tel. 0769-
069-400. (7892-I)

VESZEK régi festményeket, képkere-
teket, antik bútorokat és bármilyen ré-
giséget. Tel. 0731-309-733. (7111)

TŰZIFA eladó. Tel. 0758-548-501.
(7750)

ELADÓ gyertyánfa. Tel. 0752-576-
831. (7798)

ELADÓ 30 méhcsalád. Tel. 0744-
859-284. (7964-I)

TŰZIFA eladó. Tel. 0747-594-011.
(7878)

ELADÓ 80 bála tavalyi, jó minőségű
lucerna Marosjárában (Gernyeszeg
község), a 183. szám alatt. Tel. 0744-531-
878. (8006)

ELADÓ első tulajdonostól Hyundai
i30, euro 5-ös, 22.000 km-ben, 7
éves. Tel. 0771-709-391. (8022-I)

ELADÓ 2000-es kiadású Renault
Megane 1.4 benzines, 1900 euró. Eladó
1998-as kiadású Fiat Palio Weekend 1.2
benzines, nagyon jó állapotban, 2100
euró. Eladó egy villanyos külön kályha
sütő kitűnő állapotban. Tel. 00-49-15-16-
328-3298, 19 óra után lehet érdeklődni.
(8024)

ELADÓ (minden nagyon olcsón):
emeletes ruhásszekrény, kihúzható
kanapé, tévéasztal, két fotel, melegí-
tőkályha (gáz, fa), olajfestmányek,
3/4-es bicikli, hűtő, elektromos típusú
rádióerősítő + 2 x 90 W-os hangfal,
perzsaszőnyegek, paplanok stb. Tel.
0755-134-719. (8025-I)

ELADÓ kemény tűzifa házhoz szállítva.
Tel. 0740-570-753. (8030)

ELADÓ kemény tűzifa házhoz szállítva.
Tel. 0745-793-465. (8030)

ELADÓK kicsi és nagy koporsók,
asztalosgépek, komplett ajtó és ablak,
egyszemélyes kanapék, asztalok,
hokedlik fából. Tel. 0265/213-678. (8070)

ELADÓ bontásból származó építő-
anyag: tégla, cserép, ajtók, faragott
kő. Cím: Székelybere 59. szám. Tel.
0748-264-201. (8077-I)

MINDENFÉLE

FÉMSZERKEZETI MUNKÁT válla-
lok: kapu, garázsajtó, ablakrács stb.
Tel. 0744-966-747. (20037)

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső mű-
anyag redőnyöket, szalagfüggönyö-
ket, harmonikaajtókat, termopán
PVC-nyílászárókat, szúnyoghálókat.
Tel. 0744-121-714, 0265/218-321.
(7664)

ALKALMAZUNK hegesztőket, laka-
tosokat. Tel. 0766-519-187. (19976-I)

GYORS NÉMETNYELV-TANFO-
LYAM egyetemistáknak, assziszten-
seknek, líceumot, főiskolát
végzetteknek németországi tanárral.
Tel. 0749-309-903, 00-49-61-42-230-
8953. (7922) 

A hirdetési rovatban megjelent 
közlemények, reklámok tartalmáért 

a hirdetésfeladó 
vállalja a felelősséget!

Tizenharmadik
születésnapja

alkalmából köszöntjük
KERESZTESI ATTILÁT. 

Boldog szülinapot kívánunk, és
azt, hogy minden vágyad

teljesüljön.
Szerető szavaim e szép napra

kapod,
Ma van, drága fiam, a

születésnapod.
Kísérje életed csupa öröm,

vígság,
Kerüljön el messze keserűség,

sírás.
Boldog legyél, míg élsz, 

azt kívánom néked,
Örüljél a mának, 

legyen hosszú élted.
Isten vezéreljen és fogja a kezed,

Tudjad mindig, ki az, ki igazán
szeret.

Isten éltessen sokáig! 
Szerető édesapád, Keresztesi

József Attila és húgod, Keresztesi
Brigitta Enikő. 

(8045)

Unokánkat,
KERESZTESI

ATTILÁT köszöntjük 13.
születésnapja alkalmából.
Nagyszülőnek lenni egy

mennybéli áldás. Valamikor
gyermeke kezét fogta, most
azonban az unokája lelkét

gondozza. Egy unoka olyan, mint
egy gyógyító kövecske, ha veled

van, boldog leszel tőle. Isten
éltessen sokáig! Annus mama és

Keresztesi tata. (8044)

Boldog 25.
házassági évfordulót kívánunk

szerető szüleinknek, PALKÓ
JÁNOSNAK és nejének,
JULISKÁNAK. Szerető

gyermekeik: Janóka, Szilárd és
Dávidka. (8046-I)

MAROSVÁSÁRHELY 
POLGÁRMESTERI HIVATALA

versenyvizsgát hirdet
a társadalmi-kulturális tevékenységek és vagyonkezelői igazga-

tóság kulturális, sport-, ifjúsági tevékenységek és lakásügyi osz-
tályára I. szintű, fő szakmai fokozatú tanácsosi állás betöltésére.

A versenyvizsgára az intézmény székhelyén (Marosvásárhely,
Győzelem tér 3. szám) kerül sor 2018. május 22-én 10 órától – írás-
beli vizsga. 

Az interjú időpontja a későbbiekben kerül kihirdetésre.
A jelentkezési iratcsomókat 20 napon belül lehet benyújtani,

azután, hogy a felhívás megjelenik Románia Hivatalos Közlönyé-
nek III. fejezetében, és a 2017. évi 761-es számú kormányhatáro-
zat 49-es cikkelyének (1) bekezdésénél előírt okiratokat kell
tartalmaznia.

A meghatározott bibliográfiát, illetve a munkaköri leírásban
megszabott feladatköröket az intézmény székhelyén és hivatalos
honlapján (www.tirgumures.ro) teszik közzé.

Az iratcsomók átvételére vonatkozó tájékoztatás és kapcsolat-
tartás: Marosvásárhely, Győzelem tér 3. szám, 85-ös iroda, 
0265-268-330-as telefonszám 110-es mellékállomása,
vita.ibolya@tirgumures.ro, kapcsolattartó Vita Ibolya tanácsos.

Dr. Dorin Florea polgármester

Sajtóközlemény
2018.04.19.

A marosvásárhelyi vegyi kombinát 30 hektáros 
– hosszú távon szennyező – volt ülepítőjének lezárási terve 

Marosvásárhely megyei jogú város, a marosvásárhelyi vegyi kombinát 30 hektáros volt –
hosszú távon szennyezett (SMIS-kód 2014-109910) – ülepítője lezárási tervének tulajdonosa
közli, hogy a projektet részben a 2014–2020-as időszakra szóló Regionális Operatív Program
nagy infrastrukturális beruházásokra szánt keretéből, az Európai Regionális Fejlesztési Alap-
ból, az ún. történelmi, hosszú távon szennyezett területek felszámolását,  a környezetvé-
delemre, a környezet sokszínűséget és a levegő minőségét óvó, valamint a régóta
szennyezett területek felszámolására vonatkozó 4-es főirányvonal (régóta szennyezett te-
rületek felszámolását célzó) 4.3-as alpontja alapján támogatja. 

A terv összértéke 35.273.614,76 lej, amiből 28.841.136,91 lej az állami költségvetésből
és az  Európai Regionális Fejlesztési Alapból származó vissza nem térítendő hitel.

6.432.477,85 lej az önrész. 

Általános célkitűzés: a 30 hektáros szennyezett terület rehabilitálásának folytatása (13,5
ha az első és 16,5 ha a második szakasz) a megfelelő talajminőségi  szabványkövetelmény
eléréséig, 
a felszíni vizek tisztán tartása, 
a terület átalakítása és hasznosítása zöldövezetként, 
alkalmassá tétele facsemeték ültetésére, 
olyan környezetkímélő állapot kialakítása, amely felszámolja az ülepítő korábbi helyzetét. 
A terv kivitelezése után a következő eredmények várhatók:
– a talajvízbe kerülő szervetlen anyagok jelentős mennyiségének csökkentése 
– a felszíni vizek (Maros és a vízgyűjtő csatornák) védelme
– a terület megtisztítása, a korábbi helyzettől eltérő – a környezetvédelmi szabványköve-
telményeknek megfelelő – állapot kialakítása.  

A projekt időtartama: 60 hónap, azaz 2016.01.01. és 2020.12.31. között. 

Kapcsolattartó: dr. Csegzi Sándor projektmenedszer, telefon 0365-801-863, 
e-mail: csegzis@tirgumures.ro 

A Népújság 
hirdetési irodájában 

felveszünk  
APRÓHIRDETÉST 

a kolozsvári 
SZABADSÁGBA, 

a csíkszeredai 
HARGITA NÉPÉBE, 
a sepsiszentgyörgyi
HÁROMSZÉKBE 

és az aradi 
NYUGATI JELENBE.



INGYENES endokrinológiai vizsgálat!
Orvosi javallatra mell- és csontszűrés, labor.
Tel. 0265/311-771, 0740-158-526. (7749)

TETŐSZIGETELÉS részletre, garanciá-
val. Tel. 0740-680-648, 0722-693-866.
(19988)

HŰTŐK javítása lakásán, garanciával.
Tel. 0748-020-050. (7773)

INGATLANÜGYNÖKSÉG nyugdíjas
férfiakat keres ügynöki tevékenységre.
Tel. 0744-843-857. (20020)

VÁLLALOK: bádogosmunkát (csatorná-
zást), tetőjavítást, „lindabozást” és
cserépforgatást. Tel. 0751-847-346.
(7919)
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REDŐNYÖK, SZALAGFÜGGÖNYÖK, GARÁZSKAPUK és egyéb árnyékolástechnikai cikkek, au-
tomatizált változatok nagy választékban. Tel. 0265/266-425, 0265/511-439, 0745-379-638. (sz.-I)
TERMOPÁN ablakokat, ajtókat gyártunk és szerelünk német REHAU profilokból. Tel. 0265/266-425,
0265/511-439, 0745-379-638. (sz.-I)
A MAROSVÁSÁRHELYI REFORMÁTUS TEMETŐ teljes körű ellátást biztosít a segélyből (koporsó,
szállítás, balzsamozás, temetkezés). Telefon: 0265/215-875, 0365/448-734, 0749-073-534. (60848)
A TIMKO PÉKSÉG PÉKEKET és ELÁRUSÍTÓKAT alkalmaz. Szakmai tapasztalat nem szükséges.
Szívesen betanítunk bárkit, aki csapatunk tagjává szeretne válni. Fizetés 1800 lej kézbe. Tel. 0756-128-
313. (19953-I)
ALKALMAZUNK SZAKÁCSOT, SEGÉDSZAKÁCSOT, MOSOGATÓT, SZOBALÁNYT, RECEPCI-
ÓST, ZÖLDÖVEZET-TISZTÍTÓT.  Tel. 0770-183-799, 0745-696-055. (20030-I)
BUCSINON található vendégházba HÁZVEZETŐ ADMINISZTRÁTORT alkalmazunk. Fizetés 3000 lej
+ bónusz, házaspárok előnyben. Tel. 0745-696-055. (20030-I)
CUKRÁSZLABORBA alkalmazunk személyeket. Tel 0745-668-883, e-mail-cím: jutkams@yahoo.com
(19951-I)
A BIROTECH PRES alkalmaz fiatalabb generációhoz tartozó NŐKET PÉNZTÁRGÉPEK ÉS IRODAI
KELLÉKEK ELADÁSÁRA ÉS TANÁCSADÓ TEVÉKENYSÉGRE. Elvárások: közép- vagy felsőfokú
végzettség, a személyi számítógép, Office Word/Office Excel felhasználói szintű ismerete. Érdeklődni lehet
a 0744-556-585-ös telefonszámon. Az önéletrajzokat a birotech@mures.rdsmail.ro e-mail-címre küldjék.
Faxszám: 0265/264-072. (61981-I)
A BIROTECH PRES alkalmaz PÉNZTÁRGÉP ÉS ELEKTRONIKAI KÉSZÜLÉKEK SZERVIZELÉ-
SÉRE fiatalabb generációhoz tartozó személyeket. Elvárások: közép- vagy felsőfokú végzettség az elekt-
ronika, villamosság vagy informatika terén, B kategóriás jogosítvány. Érdeklődni lehet a 0744-556-585-ös
telefonszámon. Az önéletrajzokat a birotech@mures.rdsmail.ro e-mail-címre küldjék. Faxszám: 0265/264-
072. (61981-I)
SOMOSTETŐ KÖRNYÉKI CSALÁDI HÁZ KERTJÉNEK a karbantartásához keresünk hozzáértő FI-
ATAL NYUGDÍJAST. Érdeklődni 9-17 óra között a 0722-667-748-as telefonszámon. (62081-I)
A PC HOUSE MUNKATÁRSAKAT alkalmaz. Ha érdekel a számítástechnika, és szeretnél csapatunk tagja
lenni, jelentkezz most! Amit kínálunk: biztos és kiemelkedő jövedelem. Az önéletrajzokat kérjük e-mailben
a jobs@multiplan.ro címre elküldeni vagy személyesen a cég székhelyére, a Maros utca 17. szám alá be-
nyújtani. Érdeklődni a 0265/313-888-as telefonszámon. (62081-I)
A PC HOUSE RAKTÁRI DOLGOZÓT alkalmaz áru előkészítésére és csomagolására. Amit kínálunk:
biztos és kiemelkedő jövedelem. Az önéletrajzokat kérjük e-mailben a jobs@multiplan.ro címre elküldeni
vagy személyesen a cég székhelyére, a Maros utca 17. szám alá benyújtani. Érdeklődni a 0265/313-888-as
telefonszámon. (62081-I)
A MAROSVÁSÁRHELYI INRECO ÉPÍTŐIPARI MAGÁNCÉG TEHERGÉPKOCSI-VEZETŐT al-
kalmaz (minimum C kategóriájú jogosítvány szükséges). Az önéletrajzokat az inreco@inreco.ro e-mail-
címre vagy a 0365/430-151-es faxszámra várjuk. Érdeklődni a 0365/430-150-es telefonszámon lehet.
(20042-I)
GYÓGYSZERÉSZASSZISZTENSEKET alkalmaz a HEAL TREE BIOBOLT. Előnyt jelent a szakmai
tapasztalat (minimum 3 év), a magyar-, románnyelv-tudás. Az önéletrajzokat kérjük személyesen benyújtani
a Kossuth utca 65. szám alá, hétfőtől péntekig 9-16 óra között. (20035)
Az ERIVAN IMPEX KFT. nőket alkalmaz Marosvásárhelyre, a Szabadi (Voiniceni) út 147. szám alatti
műhelybe, SZAKKÉPZETLEN MUNKAKÖRBE. Előnyös fizetési lehetőség +  étkezési jegyek +  a köz-
lekedési bérlet árának visszatérítése. Érdeklődni a 0733-089-968-as telefonszámon, 8-15 óra között vagy
személyesen a Voiniceni út 147. szám alatt. (20029-I)
IDŐSGONDOZÓKAT keresünk NÉMETORSZÁGBA OTTHONI IDŐSGONDOZÁSRA. Jövedelem:
1000-1400 euró között. A szállítás, a szállás és az étkezés biztosítva. Németnyelv-tanfolyamon felkészítjük
az alapszintű németnyelv-tudásra. Iratkozni a 0748-122-242-es telefonon. (19736-I)
MAGÁNCÉG VASKAPU-, KERÍTÉS- és KORLÁTGYÁRTÁST vállal. Tel. 0770-466-963. (7856)
RECEPCIÓSLÁNYT alkalmazunk AUTÓMOSÓBA. Tel. 0732-539-275. (7916-I)
VARRODA VARRÓNŐKET alkalmaz. Tel. 0740-592-229, 0742-298-872. (20043-I)
KERESKEDELMI ÜGYNÖKÖT és B kategóriával rendelkező SOFŐRT alkalmazunk. Tel. 0728-169-
805. (7960-I)
A MAROSVÁSÁRHELYI ISKOLÁS SPORTKLUB BUSZSOFŐRT alkalmaz. Tel. 0265/212-135.
(7993)
TELEFONOS ÉRTÉKESÍTŐT keresünk újonnan nyíló irodánkba. Alapfizetés 400 euró plusz jutalék.
Jelentkezni: norbert.barabas@gtc.news  (8014)
PIZZÁZÓBA PINCÉRLÁNYOKAT alkalmazunk. Tel. 0771-652-673, 0771-652-682. (20036-I)
HUMÁNERŐFORRÁS-TOBORZÓT KERESÜNK A CSAPATUNKBA! Szeretsz emberekkel kapcso-
latot tartani/kommunikálni? Van tapasztalatod a humán erőforrás terén? Akkor jelentkezz! cv@westjobs.eu
Főbb feladatkör: a vállalat munkaerő-kiválasztása, a jelöltek kezelése a kiválasztási folyamat során, új mun-
katársak bevezetésének koordinálása, toborzással kapcsolatos naprakész kimutatások vezetése, a hatékony-
ság folyamatos fejlesztése. (sz.-I)
A BACKAMADARASI POLGÁRMESTERI HIVATAL versenyvizsgát szervez III. besorolású REFE-
RENSI állás meghatározatlan időre való elfoglalására a Backamadarasi Polgármesteri Hivatal mezőgazda-
sági osztályán. Az írásbeli vizsgát 2018. május 22-én 9 órától, az állásinterjút 2018. május 24-én 10 órától
tartják a Backamadarasi Polgármesteri Hivatalban. A beiratkozási iratcsomót 2018. május 9-ig kell benyúj-
tani a polgármesteri hivatal székhelyén. A jelentkezőknek meg kell felelniük a közalkalmazottakra vonat-
kozó, utólag kiegészített és módosított, újrakibocsátott 1999. évi 188-as törvény 54. cikkelyében
megfogalmazott minden feltételnek. A sajátos feltételek, a könyvészet és a pályázati dosszié iratainak jegy-
zékét kifüggesztették az intézmény székhelyén. Bővebb felvilágosítás a versenybizottság jegyzőjétől igé-
nyelhető a 0265/710-290-es telefonszámon. (sz.-I)
UDVARFALVI VIRÁGKERTÉSZETBE MUNKAERŐT keresünk. Szálláslehetőség is van. Tel. 0744-
810-720, hétköznap 8-18 óra között. (8029-I)
NÉMETORSZÁGI és HOLLANDIAI GYÁRI, RAKTÁRI, MEZŐGAZDASÁGI, ÉPÍTKEZÉSI MUN-
KÁK. Órabér 9,56 euró, azonnali indulás. Tel. 0740-881-428, 9-17 óra között és 0753-837-335, délután és
hétvégén. (8065)
SZÉPSÉGSZALON BÉRBE AD MANIKŰRSZÉKET, NŐI és FÉRFIFODRÁSZSZÉKET a Kornisa ne-
gyedben. Érdeklődni a 0744-804-706-os telefonszámon. (8048)
MAROSVÁSÁRHELYI MAGÁNCÉG VÍZ-, GÁZ-, FŰTÉSSZERELŐKET alkalmaz előnyös feltételek
mellett. Érdeklődni a 0744-376-780, 0744-420-152-es telefonszámokon. (20050)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

MAROSVÁSÁRHELYI VENDÉGLŐ PINCÉRT és SEGÉDPIN-
CÉRT alkalmaz. Jelentkezni személyesen, önéletrajzzal a Szabadság
(Libertăţii) utca 4. szám alatt vagy a prodcarmi@yahoo.com e-mail-
címen lehet. (sz.-I) 
ELÁRUSÍTÓNŐKET ALKALMAZUNK ÉLELMISZERÜZLE-
TEKBE. Bérezés tapasztalat szerint. Tel. 0745-891-451. (20053-I)
RAKTÁROST alkalmazunk ÉLELMISZERÜZLETBE. Tel. 0745-
891-451. (20053-I)
ALKALMAZUNK tapasztalt ELŐKÖNYVELŐNŐT. Tel. 0745-
891-451. (20053-I)
KÖZPONTI ZÓNÁBAN LEVŐ PANZIÓ alkalmaz SZAKÁ-
CSOT/SEGÉDSZAKÁCSOT és PINCÉRT. Fiatalos munkacsapat és
vezetőség. Tel. 0744-624-976. (200564-I)
KERESKEDELMI TÁRSASÁG alkalmaz ÉPÍTKEZÉSBE VIL-
LANYSZERELŐT, VILLANYSZERELŐ-SEGÉDET, SZAKKÉP-
ZETLEN MUNKÁST, RAKTÁROST, TELEKOMMUNIKÁCIÓS
TECHNIKUST, BIZTONSÁGI BERENDEZÉSEKHEZ TECHNI-
KUST. Amit ajánluk: vonzó jövedelemcsomag, étkezési jegyek, az
utazás költségeinek elszámolása. További információkért hívják a
0365/430-240, 0785-210-682-es telefonszámot. Fax: 0365/430-241.
E-mail-cím: office@consuselectric.ro. (sz.-I)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

KLARA gyógyító és javasasszony a legerősebb szerekkel, a
legnagyobb gyógyító erővel, a leghatásosabb gyógyírekkel
segít Önnek. Kötéseket, átkokat old fel, segít impotencia,
alkoholizmus, epilepszia, psoriasis, depresszió esetén,
kibékíti a szétvált családokat, cégeket ment meg a csődtől,
sikert visz a házhoz és nyereségessé teszi  a vállalkozást.
100%-osan garantálja, hogy megoldja problémáját. 
Köszönetnyilvánítások: 
Corina Ákosfalváról köszöni  Klara asszonynak, hogy ismét
együtt lehet férjével 3 évnyi távollét után; András
Marosvásárhelyről hálás, hogy ismét sikeres a magánélete
és üzlete; Erika Régenből köszöni, hogy Klara asszony segítségével
megszabadult a kötéstől, az átoktól és sikeresen férjhez ment; Gyöngyi
Marosvásárhelyről hálás, mert megszabadult a depressziótól, élete rendbe jött;
János Dicsőből köszöni, hogy kigyógyult az alkoholizmusból.
Akinek problémája van, hívja bizalommal Klara javasasszonyt. 
Tel. 0755-270-381. (Fizetett hirdetés: mp.)

Focioktatás Marosvásárhelyen! 
Labdarúgás iránt érdeklődő fiúk és lányok jelentkezését várja 

az MSE Focisuli. Ha betöltötted az 5 évet, nálunk a helyed! 
Kezdők és haladók is jelentkezhetnek, új csoportok is indulnak. 

Az MSE a város első sportklubja, a Székelyföld Labdarúgó Akadémia
marosvásárhelyi alközpontja. Az oktatás magyar nyelven folyik.

Telefon: 0720-522-618, www.focisuli.ro. 
Kezdj el focizni még ma!



AUTOMATA MOSÓGÉPEK, MOSO-
GATÓGÉPEK, mikrohullámú sütők,
porszívók javítását vállaljuk az ügyfél
lakásán, bárhol Maros megyében.
Kelemen szerviz. Tel. 0265/243-294,
0745-560-092. (7810-I)

ELTARTÁSI szerződést kötnék
marosvásárhelyi lakásért, cserébe
gondozást nem tudok vállalni, csak havi
pénzbeli támogatást. Tel. 0746-996-976.
(7808)

ÁTALAKÍTÁST, SZOBAFESTÉST,
cserépforgatást stb. vállalunk. 
Tel. 0748-653-591, 0749-647-127.
(7957-I)

FUVART, BÚTORHORDÁST válla-
lunk személyzettel. Tel. 0749-543-
104. (6018-I)

TAKARÍTANI, FIZIKAI SEGÍTSÉGRE
megbízható, rendes marosvásárhelyi nőt
keresek heti 2-3 alkalomra. Tel. 0365/412-
395, 9-20 óra között. (7998)

GONDOZÓNŐT keresünk egy idős
házaspár mellé. Tel. 0755-156-016.
(7995-I)

ÉPÍTKEZÉSI cég 15% kedvezmény-
nyel munkát vállal: háztetőkészítés,
Lindab-fedés, cserépforgatás, kerí-
tés, kapu, bontás, bármilyen belső-
külső munka. Tel. 0747-634-747.
(7784)

BEJÁRÓNŐT keresünk havi két napra.
Tel. 0721-130-014. (8018)

MEGEMLÉKEZÉS

Bús temető csendes susogása,
oda megyünk hozzád, ez maradt
csak hátra. Ott pihensz, ahol már
nem fáj semmi, nyugalmadat nem
zavarja senki. Könnyes az út,
mely sírodhoz vezet, a Jóisten őr-
ködjön pihenésed felett. Pihenj
csendesen, legyen békés álmod,
találj odafenn örök boldogságot.
Fájó szívvel emlékezünk április
20-án ifj. KONCZ KÁLMÁNRA ha-
lálának 5. évfordulóján. Áldott,
szép emlékét szeretettel őrzi bá-
natos édesanyja, két testvére és
azok családja. (8000)

Bíztunk az életben, hittünk a gyó-
gyulásban,
De ha már abban nem, legalább a
csodában.
Csoda volt, hogy éltél és minket
szerettél,
Csoda volt, ahogy az életért küz-
döttél.
De mégis elcsitult a szív, mely ér-
tünk dobogott, megpihent a kéz,
mely értünk dolgozott.
Fájó szívvel emlékezünk ifj.
KONCZ KÁLMÁNRA halálának 5.
évfordulóján. Szerető gyerekeid,
Roland és Betti, feleséged, Enikő.
(8036-I)

Szomorú szívvel emlékezünk áp-
rilis 20-án a drága édesapára,
nagyapára, rokonra és jó barátra,
PAPP KÁROLYRA halálának első
évfordulóján. Emléke legyen ál-
dott, nyugalma csendes! Szerető
gyermekei és családjuk. (8034)

Az emlékezéshez nem emlék,
hanem szeretet kell, s akit szere-
tünk, azt nem feledjük el.
Hogy egy édesanya milyen drága
kincs, csak az tudja, akinek már
nincs.
Szomorú szívvel emlékezünk áp-
rilis 20-án a drága jó édesanyára,
özv. CZIMBALMOS GIZELLÁRA
halálának hatodik évfordulóján.
Emlékét szeretettel őrzi lánya,
Éva, veje, Rudi. (7982-I)

Fájó szívvel emlékezünk április
22-én a drága, mosolygós, jó-
kedvű PUIAC HAJNALKÁRA ha-
lálának első évfordulóján.
Számunkra te sosem leszel ha-
lott, örökké élni fogsz, mint a csil-
lagok. Nincs olyan nap, hogy ne
gondolnánk rád. Szerető szülei,
gyermekei, húga és családja.
(7976)

A múltba visszanézve valami fáj,
valakit keresünk, aki nincs már.
Hiába hullott rád a föld nehéz gö-
röngye, emléked szívünkben
megmarad örökre.
Fájó szívvel emlékezünk április
20-án KISS MÁRTONRA halálá-
nak 4. évfordulóján. Emléke le-
gyen áldott, nyugalma csendes!
Szerettei. (7766)

Az idő múlik, de feledni nem
lehet, örökké él, kit igazán szeret-
nek. Szívünk összeszorul, ha rád
gondolunk, csak a szép emlék
maradt, amit gondosan ápolunk.
Soha el nem múló fájdalommal
emlékezünk április 21-én, halálá-
nak 17. évfordulóján LŐRINCZI
SÁNDORRA, a szeretett édes-
apára, nagyapára, akit a kegyet-
len halál életünk legfájdalmasabb
pillanatában ragadott el tőlünk.
Emléke szívünkben örökké élni
fog. Fia, Albi és családja. (8019)

Az idő elmúlik, szállnak az évek,
de a mi szívünkben megmarad
szerető emléked.
Fájó szívvel emlékezünk a szent-
háromsági FARKAS MIHÁLYRA
halálának 2. évfordulóján. Emlé-
kedet mindig megőrizzük. Bána-
tos édesanyád, testvéreid: Erzsi
és Árpi családja. Emléked legyen
áldott, nyugalmad csendes!
(8021-I)

Elmentél tőlünk egy áprilisi
napon, azóta tiéd a csönd és a
végtelen nyugalom. Hiányod elvi-
selni nehéz, de szívünkben Te
örökké élsz. Könnyes az út, mely
a sírodhoz vezet, a Jóisten őrköd-
jön pihenésed felett.
Fájdalommal és sok szeretettel
emlékezünk április 22-én a nyá-
rádkarácsonyfalvi ifj. IGNÁTH
LÁSZLÓRA halálának  2. évfordu-
lóján. Őt soha el nem felejtő,
örökké bánatos szívű szülei, test-
vére és családja. Nyugodj béké-
ben! Szerettei. (8026-I)

Szomorú szívvel emlékezünk a
nyárádköszvényesi születésű 
SIMONFI ÁGNESRE szül. Bara
halálának 15. évfordulóján. Em-
léke legyen áldott, nyugalma
csendes! Szerettei. (8028)

Kegyelettel és fájó szívvel emlé-
kezünk április 20-án OLTEAN 
JÁNOSRA halálának 14. évfordu-
lóján. Emléke legyen áldott, nyu-
galma csendes! Bánatos
felesége, Eszter, lányai: Melinda
és Zsóka, veje, Árpi és két uno-
kája: Szabolcs és Eszter-Zsófia.
(8039)

Fájó szívvel, de soha el nem múló
szeretettel emlékezünk a koron-
kai ZILAHI JÓZSEFRE halálának
10. évfordulóján. Már egy évtized
telt el nélküled. Nem néz ránk
csillogó szemed, nem ölel meg
szerető kezed. Emléked legyen
áldott, nyugalmad csendes! Sze-
retteid. (8059-I)

Szomorú szívvel emlékezem áp-
rilis 20-án drága férjemre, 
ZAHARI PÁL marosvásárhelyi la-
kosra, aki 24 éve, hogy elköltö-
zött közülünk. Soha el nem
felejtelek. Szerető feleséged,
Zsuzska. (8070)

Ismét eltelt egy év nélküled, mely
sokkal nehezebb, mint képzeled.
Fájó szívvel emlékezünk a szere-
tett férjre és édesapára, SZÁVUJ
JÓZSEF ANDRÁSRA halálának
harmadik évfordulóján. Emlékét
szívünkben örökké őrizzük. Bá-
natos felesége és fia. (8076-I)

ELHALÁLOZÁS

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy
testvérünk, 

NAGY IDA 
szül. Mihály 

hosszú betegség után április 18-
án elhunyt. Halottunkat április
20-án 14 órakor helyezzük örök
nyugalomra a nyárádszentbene-
deki temetőben. Emléke legyen
áldott, nyugalma csendes! 

A gyászoló család. (8047-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett férj, édesapa, nagy-
tata, rokon és jó barát, 

id. KISS ZOLTÁN 
(született Ákosfalván) 

jeddi lakos 
szerető szíve életének 82. évé-
ben megszűnt dobogni. Drága
halottunk temetése 2018. április
20-án, pénteken 15 órakor lesz a
jeddi református temetőben, re-
formátus szertartás szerint. Em-
léke legyen áldott, nyugalma
csendes! 

A gyászoló család. (8058-I)

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy
szeretett édesanyánk, 

özv. ASZTALOS ERZSÉBET 
született Dicker

életének 92. évében rövid szen-
vedés után csendesen megpi-
hent. Temetése április 21-én 13
órakor lesz a református temető-
ben. Emléke legyen áldott, nyu-
galma csendes! 
Gyászoló fia, Putyu és családja,
valamint lánya, Baba és családja.
Nyugodj békében, drága édes-
anyánk! (8068-I)

Mély fájdalommal tudatom, hogy
szeretett édesanyám, 

özv. ASZTALOS ERZSÉBET
április 18-án 92. évében csende-
sen megpihent. Április 21-én 13
órakor helyezzük örök nyuga-
lomra a református temetőbe.  
Szeretett fia, Putyu, felesége,
Ani, unokája, Edi és felesége,
Jennifer. Emlékét örökre szí-
vünkbe zárjuk. (8068-I)

Mély fájdalommal tudatom, hogy
szeretett jó édesanyám, 

özv. ASZTALOS ERZSÉBET 
április 18-án 92. évében csende-
sen megpihent. Április 21-én 13
órakor helyezzük örök nyuga-
lomra a református temetőbe. 
Szeretett lánya, Baba, férje, Gyu-
szi, unokái, Lehel, felesége, Andi
és Kinga, férje, Sándor, valamint
dédunokái: Julianna, Melánia,
Viktória és Emilia. Nyugodj béké-
ben, drága jó lélek! (8068-I)

„Úgy távozott, ahogyan élt, csen-
desen, Isten akaratát elfogadva.”
Szívünk mély fájdalmával, de a
Jóisten akaratával, megnyugvást
kereső hittel tudatjuk a közeli és
távoli rokonokkal, barátokkal, is-
merősökkel, hogy a nagyon sze-
retett, imádott férj, édesapa és
gyermek, 

VINTILĂ CSABA 
szerető szíve életének 49. évé-
ben megszűnt dobogni. Felejthe-
tetlen halottunk földi
maradványait 2018. április 21-én
11 órakor helyezzük örök nyuga-
lomra a katolikus temetőbe. Nyu-
godjon békében! 

A gyászoló család. (8075-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a drága jó férj, édesapa, nagy-
tata, nagybácsi, jó szomszéd, a
székelyvajai 

GÁLL FERENC 
életének 81. évében súlyos be-
tegség után április 19-én elhunyt.
Drága halottunkat 2018. április
21-én, szombaton 14 órakor he-
lyezzük örök nyugalomra a szé-
kelyvajai református temetőben.
Nyugodjon békében! 

A gyászoló család. (-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

A marosvásárhelyi Máltai Sze-
retetszolgálat kegyelettel bú-
csúzik szeretett
munkatársától, SZAKÁCS
ÉVÁTÓL szül. Wissky, akit az
Úr Jézus magához szólított.
Engesztelő szentmiseáldoza-
tot április 20-án, pénteken du.
5 órakor a minorita templom-
ban (Köteles Sámuel utca)
mondanak lelke üdvéért. Em-
léke legyen áldott, nyugalma
csendes! Szeretteinek vigasz-
talódást! (7993-I)

„Aki hisz énbennem, ha meg-
hal is, él.”

(Ján. 11.25)
A marosvásárhelyi volt 1-es
Számú Gyógyszertár munka-
közössége fájó szívvel búcsú-
zik szeretett kolléganőjétől,
SZAKÁCS ÉVA szül. Wissky
főgyógyszerésznőtől.
Engesztelő szentmiseáldoza-
tot április 20-án, pénteken du.
5 órakor a minorita templom-
ban (Köteles Sámuel utca)
mondanak lelke üdvéért. Em-
léke legyen áldott, nyugalma
csendes! Vigasztalódást sze-
retteinek! (7993-I)

Búcsúzunk dr. KOVÁCS 
GABRIELLA  évfolyamtár-
sunktól. Kedves Gabika, em-
lékedet szeretettel őrizzük. A
gyászoló családnak részvé-
tünket fejezzük ki. Az 1963-
ban végzett orvosok nevében
Rácz Katalin. (8057-I)

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Köszönetet mondunk mind-
azoknak, akik drága halottunk,
HARKÓ ALBERT temetésén részt
vettek, sírjára virágot helyeztek
és fájdalmunkban osztoztak. A
gyászoló család. (7988-I)
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Minden évben eljön egy nap, amely örök
bánattal fájó emléket hagy. Emlékeztetem
mindazokat, akik szerették, tisztelték,
ismerték drága, édes lányomat, 

HULLERNÉ FOGARASI HAJNALKÁT, 
hogy április 20-án nyolc éve egy új világ
felé távozott a budapesti köztemetőbe.
Szívemből érte feltörő könnyeim ne
zavarják a csillagok közt járó végtelen
útjain. Nyugodjál békében, a feltámadás
reményében. 
Emlékét őrizzük: bánatos férje, Robi és
édes, szerető fia, Ádám, szeretett
testvére, Hunor Budapestről és
édesanyja Marosvásárhelyről. (8035-I)

Az idő elmúlhat, szállhatnak az évek, de a
mi szívünkben megmarad szerető
emléked.
Szomorú szívvel emlékezünk drága
testvérünkre, MATEI ROZÁLIÁRA
született Demeter (Dodó) halálának 5.
évfordulóján. 
Szeretetét, jóságát őrzik testvérei, Júlia,
Irén, Öcsi, Pista és családjuk. 
Nyugodjál békében! (8038)
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8%-os árkedvezmény 
az ELDI összes termékeire!

Maros megye első számú sütő-
ipari termékeket előállító cége a
Népújsággal közösen áprilisban
8%-os árkedvezményt ajánl az ösz-
szes ELDI-termékre, amennyiben
májusra előfizet lapunkra. 

Az ajánlat, az ELDI-hűségkártya
alapján, az összes Maros megyei
ELDI-üzletben érvényes. 

A hűségkártya az ELDI titkárságán
munkanapokon 8 és 16 óra között a 0740-
309-619-es telefonszámon igényelhető. 

Amennyiben van hűségkártyájuk, a rek-
lámkampányban való részvétel érdekében,
kérjük, közöljék a szériaszámát a fenti te-
lefonszámon. A kártyát a bejelentést köve-
tően legtöbb 24 órán belül aktiválják. 

Mindkét esetben csupán közölniük kell
az újságelőfizetéskor kapott számla szá-
mát. 

A Surub Trade S.R.L . dinamikusan fejlődő csavargyárába 
keresünk munkatársakat a következő munkakörökbe:

fémesztergályos
Elvárásaink:
esztergályos, fémforgácsoló vagy
fémmegmunkáló szakképesítés
pontosság, megbízhatóság
lojalitás

gépbeállító, gépkezelő

Előny, de nem feltétel: 
műszaki rajz alapfokú ismerete, lakatos, esztergályos, 
fémforgácsoló vagy fémmegmunkáló szakképesítés

A gépek kezelését megtanítjuk.

Önéletrajzok leadhatók személyesen a Surtec áruház vevő-
szolgálatán (Gh. Doja 145/a) vagy a cserefalvi Surtec vevő-
szolgálatán (Cserefalva,115 szám), illetve e-mailben: 
productie@surubtrade.ro. További információ a 0742-074-194
telefonszámon. 

Elvárásaink: 
• megbízhatóság
• pontosság
• lojalitás
• tanulékonyság

Amit kínálunk:
• stabil, modern munkahely
• állandó fejlődési lehetőség
• versenyképes bérezés

A marosvásárhelyi Siletina Impex Kft.
személyzetválogatást szervez TAXISOFŐRÖK alkalmazására

Követelmények: 
– érvényes taxistanúsítvány
– ápolt külső
– udvariasság, profizmus
Amit ajánlunk:
– dinamikus munkaközeg
– motiváló bérezés

A kérvény önéletrajzzal, a jogosítvány, illetve a tanúsítvány másolatával, valamint a végzettséget igazoló iratok, esetleg
ajánlások  a cég Marosvásárhely, Béga utca 2. szám alatti székhelyén, a titkárságon  nyújthatók be hétfőtől péntekig 9–
15 óra között. 

Bővebb felvilágosítás a 0265/269-077 
vagy a 0740-535-639-es telefonszámon. 

Csak a kiválasztott  személyeket hívjuk meghallgatásra. 
A vezetőség

Rágcsáló- és rovarirtás
A Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatallal kötött 2011. szeptember 13-i 313-as koncessziós szerződés

alapján a Coral Impex Kft. felhívja a lakosság figyelmét, hogy április 20–án rágcsálóirtásra kerül sor Ma-
rosvásárhelyen, közterületen. A felhasználandó szer a Facorat Pasta. 

Április 23-29. között rovarirtás lesz a város közterületén.
A felhasználandó szer a K-Othrine Profi EC 250 (hatóanyaga a deltametrin) és a Biopren 50 (hatóanyaga

az S-metopren), az Egészségügyi Minisztérium által engedélyezettek, mérgezés szempontjából ártalmasnak
(Xn) és irritálónak (Xi) minősülnek.  Kérjük, fokozottan figyeljenek oda a gyerekekre és a háziállatokra,
hogy ne kerüljön a szer a szervezetükbe. Baleset esetén mielőbb jelentkezzenek a megyei kórház sürgősségi
osztályán.    Az esetleges nézeteltérések elkerülése végett emlékeztetjük az érdekelteket, hogy a Coral Impex
Kft. az egyetlen engedélyezett társaság, amely rágcsáló-, rovarirtást és fertőtlenítést végezhet Marosvásár-
helyen közterületen, lakótársulásoknál, magánházaknál és gazdasági egységeknél egyaránt. 

Alkalmazunk tapasztalt, profi kamionsofőröket
nyerges billencs gépjárművekre,
németországi munkavégzésre. 
A nyelv ismerete előnyt jelent.
Német alkalmazás, korrekt (versenyképes)
fizetés biztosítva.
Önéletrajzokat a fahrerpersonal@gmail.com e-
mail-címre várunk, érdeklődni a
0725-566-090-es telefonszámon lehet 9 és 17
óra között. 


